
أكـــد الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن الــعــتــيــبــي أن وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي وسيلة مهمة للمبدعين الشباب في تحقيق أكبر قدر 
من االنتشار، منوًها إلى اعتماده الكلي عليها، كما وصفها بأنها 
نافذة مهمة جًدا للفنان لنشر وترويج أعماله الفنية، وأصبح ال 
غنى ألي فنان عن استخدام السوشيال ميديا ووسائل التواصل 
االجتماعي ألنها أيسر الطرق وأسرعها وأوسعها انتشاًرا وتتيح 
للفنان أن يطرح عليها أعماله بال مقابل. مشيًرا إلى أن الفنان 

يستطيع من خاللها أن يتواصل مع جمهوره وأن يسّوق أعماله 
أوًال بأول، مشدًدا على أهميتها للفنان في التواصل مع زمالء 
العمل في قطر وخارجها، وهو ما يفتح له أفاًقا واسعة من 
خالل  من  أو  التواصل،  هــذا  عبر  الجديدة  الفنية  المشاركات 
الــتــواصــل مــع األصــدقــاء والــجــمــهــور وطـــرح أعــمــالــه المختلفة 
الجديدة والقديمة عليهم وخاصة الجديدة والتي يعرف من 

خاللها مدى نجاح العمل وإقبال الجمهور عليه.
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عبداهللا البكري: ازدهار الدراما 
التلفزيونية ينهض بالحركة الفنية

الدوحة - البيرق: 

أكـــــد الـــفـــنـــان عــــبــــداهللا الــبــكــري 
التلفزيونية  الــدرامــا  ازدهـــار  أن 
والطريق  الــمــوصــل  الجسر  هــو 
الــــمــــؤديــــة إلـــــى ازدهـــــــــار بــقــيــة 

األنــــــــــواع الـــفـــنـــيـــة فــــي قـــطـــر ألن 
كفيلة  ستكون  التلفزيونية  الــدرامــا 
بــصــنــاعــة نـــجـــوم لــهــم جــمــهــورهــم 
وعـــــن طــريــقــهــم ســـيـــتـــّم الـــتـــرويـــج 
لــلــمــســرحــيــات واألفــــــالم الــقــصــيــرة 
طبيعة  إن  البكري:  وتابع  وغيرها. 
الــخــلــيــج تـــفـــرض عــلــيــنــا االهــتــمــام 
وتأثير  رواج  مــن  لها  لما  بــالــدرامــا 
لــــدى الــجــمــهــور الــخــلــيــجــي، داعـــًيـــا 
الــتــلــفــزيــون أن يــضــع إنــتــاج الــدرامــا 
يعتمد  وأن  ـــاتـــه  ـــوي أول رأس  عــلــى 
للنهوض  المدى  طويلة  استراتيجّية 
بــهــا نــهــوًضــا حــقــيــقــًيــا عــلــى مستوى 
وبقية  والتمثيل  واإلخراج  النصوص 
عناصر العمل الدرامي بحيث تصبح 

قــطــر مـــن أهــــّم الـــبـــالد الــتــي تــقــّدم 
العربي  والوطن  الخليج  في  الدراما 
النهوض  يجب  مسؤولّية  وهــي  كله 
ميزانيات  رصــد  وتستحّق  بأعبائها 
ما  ألن  لــتــحــقــيــقــهــا؛  كــبــيــرة  مــالــيــة 
ســيــعــود عــلــيــنــا مـــن الــنــفــع والــفــائــدة 
أنفقناه،  مــمــا  بكثير  أكــبــر  ســيــكــون 
فــلــيــس بــبــعــيــد عــلــيــنــا تــأثــيــر الـــدرامـــا 
تنشيط  فـــي  الــتــركــيــة  الــتــلــفــزيــونــيــة 

السياحة واالقتصاد التركّي.
ص ٦

مطالبات بمعايير رقابية مطالبات بمعايير رقابية 
تواكب التطور الثقافيتواكب التطور الثقافي

علي التميمي: الدراما التلفزيونية مسؤولية إبداعية واجتماعية ووطنية

علي التميمي

عبد الرحمن العتيبي

مشعل المري: أتمنى إنشاء 
مركز خاص لفن المحاورة

أعـــــرب الـــشـــاعـــر «مــشــعــل عــنــان 
فن  ملتقى  على  المشرف  الــمــري» 

بمركز  الــمــحــاورة  أو  «الــقــلــطــة» 
بأن  أمنياته  عــن  بـــرزان  شــبــاب 

خــاص  مــركــز  تخصيص  يــتــّم 
الشعراء  يجمع  المحاورة  لفن 

الذين يزاولون هذا الفن الشعبي 
والـــتـــراثـــي، ولــفــت إلــــى أن وجـــود 

مكان مخّصص سيعمل على حفظ 
في  سيسهم  الشعر  مــن  الــلــون  هــذا 
المري،  وأضــاف  وتنميته،  تطويره 
ــــعــــد واحــــــــــًدا مــــن الـــشـــبـــاب  الـــــــذي يُ
الــمــهــمــومــيــن بـــالـــفـــنـــون الــقــطــريــة 
نشرها  مهمة  عاتقه  على  ويحمل 
الشباب  إن  الــجــديــدة:  األجــيــال  بين 
عن  الكثير  لمعرفة  مــاّســة  بحاجة 
فــــّن الـــمـــحـــاورة ويــحــتــاجــون أكــثــر 
يوّضح  الذي  األمر  وهو  لممارسته، 
متخّصص  لــمــركــز  الــحــاجــة  مـــدى 
ــــه فن  لــفــن «الـــقـــلـــطـــة»، مــــؤكــــًدا أن
الذين  أربــابــه  ولــه  قطر،  فــي  قديم 

نشروه، ولهذا جاء الُملتقى من أجل 
االهــتــمــام والــعــمــل عــلــى إحــيــاء فــّن 
كبيرة  شريحة  يهّم  ألنه  المحاورة؛ 
والخليجي،  القطري  الجمهور  من 
بالبيرق  لــقــائــه  فــي  الــمــري  ورصـــد 
تتوافر  أن  يجب  التي  العناصر  أهــّم 
فــي شــاعــر الــمــحــاورة، كــمــا تــحــّدث 
بــالــتــفــصــيــل عـــن فـــن «الــقــلــطــة» أو 
الـــــمـــــحـــــاورة مـــســـتـــعـــرًضـــا أهــــــداف 

الملتقى وفكرته.. 
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منى بوجسوم ترصد مفردات 
أسلوبها الفني

الحكيم: - محمود  كتب 

التي  األزمة  أن  التميمي  علي  المخرج  أكد 
توفر  في  ليست  التلفزيونية  الدراما  بها  تمر 
إلى  يحتاج  األمر  ولكن  الفني  العمل  عناصر 
لإلنتاج  تتوفر  التي  الخصبة  الفنية  األرض 
التلفزيونية  الدراما  أن  إلى  مشيًرا  الدرامي، 
ـــة ومـــســـؤولـــيـــة إبـــداعـــيـــة واجــتــمــاعــيــة  رســـال
بعض  رصــد  كما  تــدعــم،  أن  يجب  ووطــنــيــة 
وذكر  التلفزيونية،  الدراما  لمعضلة  الحلول 
المخرج  أن  سببها  حالًيا  القائمة  المشكلة  أن 
عمل  اآلن  يوجد  وال  للعمل  يُطلب  الــذي  هو 

التميمي  تحّدث  كما  ــادًرا،  ن إال  ينتج  درامــي 
عمله  طــبــيــعــة  عـــن  زاويـــــة «مـــبـــدعـــون»  فـــي 
الــمــكــتــبــي وإلـــــى أي حـــد أخـــــذه مـــن الــعــمــل 
اإلبـــداعـــي، وتــحــّدث كــذلــك عــن بــدايــاتــه في 
مـــجـــال اإلخــــــراج وعــــن أهــــم األعـــمـــال الــتــي 
قـــّدمـــهـــا وأبــــــدى رأيـــــه فـــي الــمــشــهــد الــفــنــي 
ـــه فـــي عـــودة  الـــــدرامـــــي، وأعــــــرب عـــن آمـــال
الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا، 
كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض رأيـــــه فـــي الـــعـــديـــد مــن 
األخيرة،  اآلونة  في  أنتجت  التي  المسلسالت 
رئيسي  رافــد  التلفزيونية  الــدرامــا  أن  مؤكًدا 
في  واإلرشـــاد  والتوعية  الثقافة  روافـــد  مــن 

المشرقة  الشمس  كأشعة  فهي  مجتمع،  أي 
المجتمع  هــمــوم  عــلــى  ضــوءهــا  تــســّلــط  الــتــي 
ومشاكله وتعالجها في إطار إبداعي هادف، 
لدينا  تكون  أن  على  الــحــرص  يجب  ولــذلــك 
دراما قوية ومزدهرة تواكب االزدهار العام 
فــي الـــدولـــة فــهــي مــن أهـــم الــقــوى الــنــاعــمــة 
على  إصــــراره  مــؤكــًدا  الــــدول،  تمتلكها  الــتــي 
التلفزيونية،  للدراما  والمهم  الخطير  الدور 
هذا  ألن  واحــًدا  يوًما  توقفها  عدم  وضــرورة 
ويجب  للتلفزيون  واألخطر  األهم  الدور  هو 
وأن  قـــيـــام،  خــيــر  بـــه  يــقــوم  وأن  يــغــفــلــه  أال 

العناية تكون  أن  ينبغي  كما  به  يعتني 
الت ل

العتيبي: وسائل التواصل وسيلة
 المبدعين الشباب لتحقيق االنتشار
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أسلوبها الفني
في  بوجسوم  منى  الفنانة  تحّدثت 
«قصة لوحة» عن نظرتها المشرقة 
أن  عــلــى  وأكــــدت  الــقــطــريــة،  للبيئة 

أغــلــب لــوحــاتــهــا تــتــنــاول 
ــــبــــيــــئــــة،  تـــــلـــــك ال

مــــــــرتــــــــكــــــــزة 
خاص  بشكل 
عـــلـــى حــيــاة 
األســـــــــــــــرة 

عنها  التعبير  أرادت  والتي  والطفولة 
بـــصـــورة تــســجــيــلــيــة عــبــر لــوحــاتــهــا، 
وســـــــــردت تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــل عــلــى 
ضمن  أنجزتها  التي  لوحاتها  إحــدى 
سوق  مركز  فعاليات  في  مشاركتها 
واقـــف لــلــفــنــون، وتــطــّرقــت خــالل 
حــديــثــهــا إلــــى أهــمــيــة مــثــل تلك 
بطريقة  تــقــام  الــتــي  الــفــعــالــيــات 

تفاعلية،
حراًكا  تقّدم  أنها  إلى  مشيرة 
ـــا فــــي الــمــشــهــد  ـــًي حــقــيــقــًيــا وفـــن
من  لها  لما  الــقــطــري،  التشكيلي 
تبادل  في  تتركز  كبرى  استفادة 
فنان  كــل  يُــبــدع  حيث  الخبرات 
فــــي أعـــمـــالـــه ويــــــتــــــذّوق فــي 
الــوقــت ذاتــه أعــمــال زمالئه 
مــن الــمــشــاركــيــن، وهـــو ما 
ــســاعــد فـــي زيـــــادة حــّســه  يُ
إلى  باإلضافة  اإلبــداعــي، 
بشكل  المالحظات  تلقي 
مــســتــمــر مــــن الـــزمـــالء 
وهو ما يُسهم في إثراء 
ويجعله  الفنان  خيال 
التفاصيل  إلــى  ينتبه 

الصغيرة في عمله.
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مصر،  في  العام  للموقف  عرضهما  بعد 
يخبرهما  رسميا  خطابا  المكتب  يتلقى 
بقدوم الخديوي توفيق في زيارة لإلقليم 
الالئقة  التجهيزات  إعـــداد  الــمــديــر  وعــلــى 
المشهد  في  بك  نبوت  يظهر  باالستقبال 
الــثــانــي لــيــقــرأ لــه فــلــتــاؤوس الــخــطــاب ألن 
األتــــراك  الــمــديــريــن  ســائــر  مــثــل  المدير- 
- أمـــي ال يــعــرف ســـوى اســتــخــدام الــعــصــا 

والكرباج.
يهب المدير إلى تنفيذ األوامر الصادرة 
إلــيــه بــتــكــلــيــف رجــالــه بــقــيــادة كــربــاج أغــا 
إلعداد  الفالحين  من  بالقوة  المال  لجمع 
الوقت  نفس  في  ويكلف  االستقبال  حفل 
أبـــو شــــادوف كــشــيــخ لــلــبــلــد أن يــنــفــذ هــذا 
ألن  الرفض  يعلن  شــدوف  أبــا  لكن  األمــر 
الــفــالحــيــن مــعــدمــيــن ال يــمــلــكــون الــقــدرة 
نبوت  يطلب  ذلك  إلى  إضافة  الدفع.  على 
خطابا  يجهز  أن  شـــدوف  أبــي   - مــن  بــك 
يــلــقــيــه أمـــــام الـــخـــديـــوي لــيــمــجــد الــنــظــام 

الخديوي. فيه  ويمتدح 
أبو شدوف: يا فرحتي بجا الواد األهبل 
بــدى أجـــول بــجــا أفــنــديــنــا جــاي هــنــا الــيــوم 
جسعه  بو  يا  اهللا  يا  نجابله؟  طالعين  واحنا 
أيــام  على  اشــتــريــنــاه  الــلــي  زعبوطنا  نلبس 
نستجبل  ونــطــلــع  إخـــوانـــنـــا  ونـــأخـــذ  ســعــيــد 
أفندينا بجا نجدر نكلمه يا سيدي المدير.

أنــت  ابـــن  أو  أنـــت  نــعــم  أي  بـــك:  نــبــوت 
بيرالكردي  كلمتوهو  لكن  افندميز  كلمتوا 

جوزيل.
أبـــــو شـــــــدوف: دانــــــا فــصــيــح يــــا ســيــدي 
شــدوف  أبــو  تسميني  والــفــالحــيــن  الــمــديــر 

الجداع.
فندميز  ال  ايــه  تكول  ورايــح  بــك:  نبوت 

تلري؟ حظر 
أبو شدوف: أجول له كدا يا واد افندينا 
األهالي  لك  بتدعى  ومغرب  صبح  غلى  يا 
ويتجول يا ربي من الهبالة أشفيه واطرح 
لــنــا الــبــركــة فــيــه واحــمــيــه مــن شــر وزيــره 
يا  احنا  البرفاض،  علي  ظلمه  اللي  رياض 
حكم  اللي  وحياة  فالحين  يا  كلنا  افندينا 
جوى  مبسوطين  مبسوطين  بجورك  علينا 
مـــن نـــبـــوت بــيــك الــمــديــر أأمــــر لـــه بــالــف 

مشير. ورتبة  كعابي 
بــرمــكــالــه  اهللا  شـــــاء  مــــا  بـــيـــك:  نـــبـــوت 
أنــت  شـــــدوف  يـــابـــو  عـــفـــارم  ايدر-  شــــوك 
حالر  فال  الفندميز  كول  أنت  كلمتوكويس 
شان  على  واطلبتو  احنا  من  مبسوط  شوك 

افندميز. من  مشير  رتبة  احنا 
فـــلـــتـــاؤوس: فـــي نــفــســه ده أبـــو شـــدوف 
من  يخرج  كانش  ما  العدرا  وحياة  ناصح 

كوعي أجول الكالم ده.
في  بيرمح  الــفــالح  نفسه)  شعقت:(في 

طيب. واهللا  المدير  غفله 
الــلــيــلــة  الزم  احـــنـــا  لـــكـــن  بـــيـــك:  ـــبـــوت  ن

اعملتو. بيرزينه 
جــســعــه : واجــــب عــلــى ســـعـــادة الــمــديــر 
الوالي  يستجبل  ما  شام  على  الديوان  يزين 
اللي رايحين نجيب منه الف كعابي ورتبة 

مشير.
كـــربـــاج أغــــا: بــوزيــنــه يــتــكــلــفــتــوا فــلــوس 

كتير.
جـــســـعـــه: والـــفـــالحـــيـــن مـــش بـــــاره يـــوك 
واحـــده إال بـــاره يــوكــيــن فــهــمــت يــا كــربــاج 
تجولوها  ما  زي  اليوم  مفلس  الفالح  أغا؟- 
انــتــو الــفــالحــال ريــــاره انــتــو بــيــعــتــونــا الـــزرع 
بيموتوا  منا  وكتير  يطلع  جبلما  األخــضــر 
فرجه  بالحال  العالم  ربنا  هو  الجوع  من 
ـــمـــه جــــريــــب بـــجـــا احــــنــــا فــــلــــوس مــا  وحـــل

عندناش.

جمع المال بالقوة

حركةحركة

اإلعالن عن إلغاء نسخة العام الحالي من المهرجان الشبابي

رّكز.. معارض منفردة لخمسة فنانين تشكيليين

إلغاء  بالدوحة  للفنون  الشبابي  المركز  قــّرر 
لمسرح  السنوي  مهرجانه  من  العام  هذا  نسخة 
كل  إقامته  على  الشباب  اعتيد  والــذي  الشباب، 
إقامة  شهدت  مواسم،  خمسة  بعد  وذلك  عام، 
نوعه  مــن  شبابي  مــهــرجــان  كـــأّول  الــمــهــرجــان، 
مسرحي،  بجيل  القطرية  الفنية  الساحة  يرفد 
أعوام  أربعة  لمدة  المهرجان  تنظيم  تّم  حيث 
والــفــنــون  ــثــقــافــة  ال وزارة  قــبــل  مـــن  مــتــعــاقــبــة 
يتبعها،  الشبابي  المسرح  كان  أن  وقت  والتراث 
بــإقــامــة  والـــريـــاضـــة  الــشــبــاب  وزارة  قــامــت  ثـــم 
الــنــســخــة الــخــامــســة مــنــه الــعــام الــمــاضــي عندما 
ــتــقــل تــحــت مــظــلــتــهــا. وقـــــال الـــفـــنـــان ســلــمــان  ان
الشبابي  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  الــمــالــك، 
لــلــفــنــون تــعــلــيــًقــا عــلــى ذلـــك اإلرجـــــاء، إن األمــر 
للمركز  الفني  البيت  ترتيب  إعـــادة  إلــى  يــرجــع 
تّم  الــمــركــز  أن  يــعــرف  إذ  المختلفة،  بأقسامه 
لإلبداع  الشبابي  المركز  من  بــدالً  اسمه  تغيير 

مركزين  مع  بدمجه  وزاري  قــرار  بعد  الفني، 
ـــمـــســـرح، وكـــان  آخــــريــــن، هــمــا الــمــوســيــقــى وال
المركز في حلته الجديدة قد أعلن عن تدشين 

الــفــرقــة الــمــســرحــيــة الـــجـــديـــدة مـــســـاء اإلثــنــيــن 
نسخته  فـــي  لـــه  فــرقــة  أّول  لــتــصــبــح  الــمــاضــي، 
الــجــديــدة، وســتــكــون هـــذه الــفــرقــة نــــواًة لكيان 

بكوادر  القطرية  الفنية  الساحة  رفد  على  يعمل 
المختلفة،  بعناصره  المسرح  مجال  في  مؤهلة 
اعتمادها  سيتّم  جديدة  آليات  هناك  إن  وقــال 
حيث  للفرقة،  المنتسبين  بتدريب  يتعلق  فيما 
من  األولــــى  عــمــريــتــيــن  فئتين  الــفــرقــة  ســتــضــّم 
 ٢٩ ٢١ حــتــى  ٢٠ عــاًمــا، والــثــانــيــة مــن  ١٥ حــتــى 
بأنها  الشبابية  المسرحية  الحركة  واصًفا  سنة، 
للحركة  الحقيقي  الــوقــود  طويلة  لــمــدة  «ظــلــت 
المسرحية بشكل عام، وأنه قد آن األوان لعودة 
ليشكل  الــحــقــيــقــيــة،  لمكانته  الــشــبــابــي  الــمــســرح 
تمثيل  على  ويعمل  الكبار،  لمسرح  أساسًيا  رافًدا 

وخارجًيا. داخلًيا  قطر  دولة 
دورات  سيقيم  الــمــركــز  إن  الــمــالــك:  وتــابــع 
تدريبية بواقع دورة لكل ثالثة شهور، وسيكون 
نهاية  في  مسرحي  عمل  إنتاج  مخرجاتها  من 

كل دورة.

الدوحة-البيرق: يشهد المتحف العربي 
يقيم  والـــذي  الحديث «مــتــحــف»،  للفن 

فــعــالــيــات مــعــرض «رّكــــــز: أعـــمـــال من 

جماهيرياً،  حضوراً  متحف»،  مجموعة 

طــابــقــه  خـــصـــص «مــــتــــحــــف»  أن  بـــعـــد 

األرضي بالكامل إلقامة هذه السلسلة من 

المعارض المنفردة الجديدة التي افتتحت 

بهدف تسليط الضوء على أعمال  مؤخراً 

تنتمي  الــذيــن  المميزين  الفنانين  مــن   ٥

أعمالهم المعروضة في «ركز» إلى أعمال 

صالة  كل  تكريس  تم  حيث  المجموعة، 

عرض في الطابق األرضي في «متحف» 

لــفــنــان مــحــدد الســتــعــراض مــوضــوعــات 

مهمة في طريقته الفنية وإتاحة الفرصة 

األعمال  هــذه  إلــى  للنظر  الجمهور  أمــام 

من زاوية التفسيرات المتحفية للسياقات 

المستخدمة  الفنية  والـــمـــواد  التاريخية 

وجماليات العمل الفنّي، مع التركيز على 

أكاديمية  بحوث  بناء  عبر  المتحف  دور 

ومــتــحــفــيــة حـــــول الــمــجــمــوعــة الــدائــمــة 

للمتحف العربي للفن الحديث.

ويـــضـــم الــمــعــرض الــمــشــتــرك، الـــذي 

 ١٤ حتى  ويستمر  فعالياته  حالياً  يواصل 

فبراير المقبل، أعماال لخمسة من أبرز 

فــنــانــي الــعــصــر الــحــديــث والــمــعــاصــر في 

العالم العربي وهــم: فــرج دهــام (قطر) 

وإنجي  لــبــنــان)  شقير (  روضـــة  وســلــوى 

أفــــالطــــون (مــــصــــر)، وفــــريــــد بــلــكــاهــيــة 

رضوي (المملكة  وعبدالحليم  (المغرب) 

العربية السعودية).

ـــــز: أعــمــال من  ويـــقـــّدم مــعــرض «رّك

مجموعة مــتــحــف» الــعــديــد مــن الــطــرق 

منفرد  عــرض  لكل  المتنوعة  المتحفية 

ويُشِرف على تقييمها خمسة أمناء وهم: 

عـــبـــداهللا كـــــروم، مــديــر مــتــحــف، ولــــورا 

بارلو، وفاطمة مصطفوي، وليونور- نمكا 

بــيــشــي، أمــنــاء بمتحف، ومــيــســاء فــتــوح، 

أمينة متاحف مستقلة، وكل منهم يقدم 

معرًضا نوعًيا في مسار كل فنان.

كـــمـــا يــــبــــرز كــــل مــــعــــرض مــــن هـــذه 

المعارض الخمسة مناهج فنية متعددة 

إذ  والتجريب،  والــحــداثــة  بالهوية  تتعلق 

يؤمن كل من دهــام وأفــالطــون وشقير 

مسؤولية  لــديــه  أن  وبلكاهية  ورضــــوي 

تتمثل في تبني التقاليد التاريخية والعمل 

وقد  اجتماعي،  تقدم  تحقيق  سبيل  في 

أتاحت لهم خلفياتهم المتنوعة ومستوى 

في  وتــفــانــيــهــم  واهــتــمــامــاتــهــم  تعليمهم 

إحداث إصالحات اجتماعية فرصا إبداعية 

ذات طابع أصيل وعالمّي.

يواصل فعالياته بـ «متحف»

٢٩ نوفمبر آخر موعد الستالم مشاركات «هويتي بعدستي٣»
ــهــويــة أن يــوم  أعــلــن مــركــز قــطــر لــلــتــراث وال
الستالم  األخــيــر  الموعد  هــو  الــجــاري  نوفمبر   ٢٩
 »  ٣ بعدستي  مسابقة «هــويــتــي  فــي  الــمــشــاركــات 
للعام ٢٠١٥ والتي تم اإلعالن عنها مؤخراً، وذلك 
بعد النجاح الذي حققته مسابقة «هويتي بعدستي 
الثانية» والتي أقيمت العام الماضي وسجلت عدًدا 
كبيًرا من المشاركين بلغ عددهم ٦٣ مشارًكا من 
الجنسين بينما وصلت الصور واألعمال المشاركة 

إلى ٥٠٠ صورة مشاركة بالمسابقة الثانية.
ريــال  ألــف   ١٨ المسابقة  جــوائــز  قيمة  وبلغت 
قطري بواقع ١٠ آالف ريال للمركز األول و٥٠٠٠ 
ريال للمركز الثاني و٣٠٠٠ ريال لصاحب المركز 
الــثــالــث وذلـــك بــعــد اخــتــيــار الــفــائــزيــن عــبــر لجنة 

تحكيم متخصصة والتي تُعتبر قراراتها نهائية.
ـــتـــراث لــلــهــويــة فـــي بـــيـــان لــه  ــــوه مـــركـــز ال ون
وكافة  األعــمــار  لجميع  مفتوحة  المسابقة  أن 
الــجــنــســيــات عــلــى أن تــجــســد هـــذه الــمــشــاركــات 
ـــهـــويـــة الـــقـــطـــريـــة وتـــعـــبـــر عـــنـــهـــا ويـــجـــب أال  ال
تــكــون الــصــور الــفــائــزة قــد ســبــق لــهــا الــفــوز في 
المشاركات  من  األدنى  والحد  أخرى  مسابقات 
أســطــوانــة  عــلــى  تــقــدم  صــور   ٥ عــدد  بالمسابقة 
لكل  الــشــرح  فيها  يتم  عالية  وبــجــودة  مدمجة 
 (CD) ومــنــاســبــتــهــا الــتــقــاطــهــا  ومـــكـــان  صــــورة 
مغلف  داخل  كلمة   ٣٠ عن  يزيد  ال  بما  وتحفظ 
يــوضــح عــلــيــه االســـم والــجــنــســيــة ورقـــم الــهــاتــف 
جواز  من  صورة  إرفاق  مع  اإللكتروني  والبريد 

لمقر  وتــســلــم  الــشــخــصــيــة  الــبــطــاقــة  أو  الــســفــر 

في  ســواء  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية 

بجوار  الــمــركــز  مقر  أو   ١٨ رقــم  المبنى  كــتــارا 

الراغبين  وعلى  ومساء،  صباحا  العربي  النادي 

على  الــحــصــول  أو  بــالــمــســابــقــة  الــمــشــاركــة  فـــي 

ذلــك  يمكنهم  والــشــروط  الــمــشــاركــة  اســتــمــارة 

ـــــارة الـــمـــركـــز فـــي بــــرج الــنــخــيــل  مـــن خــــالل زي

مــقــر  أو  ــــع»  ــــراب ال األبـــــــراج «الـــــــدور  بــمــنــطــقــة 

بمنطقة  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية 

مقر  أو  العربي  النادي  بجوار  الجديدة  إسلطة 

رقم  المبنى  كتارا  الثقافي  الحي  في  الجمعية 

والمسائية. الصباحية  الفترتين  في   ١٨

ك زا ا ق اإلثال ا ال ة ال ة ق ال

«اعذريني» أحدث تعاون بين أحمد عبد الرحيم وهالل المهندي
كتب - محمود الحكيم:

أنه  للبيرق  المهندي  هــالل  الغنائي  الشاعر  كشف 

انتهى من كتابة أغنية جديدة بعنوان «اعذريني» من 

ألحان وغناء المطرب أحمد عبد الرحيم، مشيًرا إلى 

أن األغنية إيقاعها هيوة عراقي، وهي أغنية عاطفية 

شبابية واألغنية في مرحلة التسجيل لها حالًيا.

وقال المهندي: إن هذا التعاون مع المطرب أحمد 

عبد الرحيم ليس األول من نوعه بل كان هناك العديد 

من األعمال التي قّدمناها مًعا ومجموعها ستة أعمال 

ـــورد»  وهـــي: أربـــع أغــنــيــة قصصية بــعــنــوان «ديــــرة ال

اللون  من  إحداهما  شعبيتان  وأغنيتان  ألفية،  وأغنية 

الخماري وهي «طولة البال» واألخرى من السامري 

وهي «أسمر واغني». كما قّدمنا مًعا أغنية على إيقاع 

الــهــيــوة الــعــراقــي، وســادســة بــعــنــاون «غــريــب الــحــال» 

وهذه هي األغنية السابعة لي في التعاون معه.

وأشار المهندي إلى أنه يحرص على أن ينوع نتاجه 

مــن الــشــعــر الــغــنــائــي إرضــــاًء لــكــافــة األذواق ومــواكــبــة 

أغاني  قــّدمــت  فقد  لــذلــك  الــســائــدة،  الغنائية  لــأللــوان 

أغاني  قّدمت  كما  الخليجية  وغير  الخليجية  باللهجة 

من اللون الشعبي وغير الشعبي أيًضا.



طالبوا بمعايير رقابية تواكب التطور الثقافي.. فنانون:
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العملية اإلبداعية تحتاج للتماشي مع تقاليد الفن المتجّددةالعملية اإلبداعية تحتاج للتماشي مع تقاليد الفن المتجّددة
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - أشرف مصطفى:

في  النظر  وإعــادة  التعبير  حرّية  احترام 
أمنيات  اإلبــداع،  على  الرقابة  سطوة  مدى 
العالم  حول  الفنانون  كل  يطلقها  ونــداءات 
كل لحظة، في تلّهف لطاقة نور حقيقية، 
يعد  الـــذي  الرقيب  قــيــود  لكسر  ومــحــاولــة 
ســيــًفــا مــســلــًطــا عــلــى قــلــم وعــقــل الــمــبــدع، 
يجب  ال  بأنه  الفنانين  من  العديد  وينادي 
ضميرهم  ســوى  رقــيــب  عليهم  يــكــون  أن 
آخـــرون  يـــرى  بينما  وعـــاداتـــهـــم،  وديــنــهــم 
اإلبــداع  عجلة  يوقفا  لن  والمنع  الرقابة  أن 
ـــفـــردي، ولــكــنــه ســيــحــرم الــمــتــلــقــيــن من  ال
تـــــذوق ثـــمـــرة هــــذا اإلبـــــــداع، وحـــــول ذلــك 
المعايير  اختالف  مــدى  "البيرق"  ناقشت 
الرقابية على اإلبداعات، حتى يتاح المجال 
لإلبداع أن يتألق في (الدوحة) قلب ثقافة 

العروبة.

صالح درويش: على الرقابة التحلي بالمرونة 
ــنــمــا أكـــــد الـــفـــنـــان عـــبـــداهللا والتماشي مع تقاليد الفن المتجّددة ــي ب

ــا  ـــرقـــابـــة قــلــبً دســــمــــال أنـــــه مــــع ال
وقالبًا عندما تكون مهمتها انتقاء 
بأنها  لها  واصــفــاً  الجيدة  األعــمــال 
إلى  مشيراً  األولــى  الجمهور  عين 
أنــهــا الباحث الــدائــم عــن األعــمــال 
الــراقــيــة الــتــي تــتــنــاســب وتــقــالــيــد 
وأعــــــراف الــمــجــتــمــع، مـــؤكـــًدا أن 
دور  لها  يكون  أن  يجب  الــرقــابــة 
في الحفاظ على العديد من القيم 
من خالل انتقائها لألعمال، لكنه 
أكد في الوقت نفسه أنها يجب أن 
ال تقّيد الفنان وأن تتيح له فرص 
كان  إذا  الفني  بالحقل  المشاركة 

الرقابة  أن  أوضــح  كما  حقيقًيا،  مبدًعا 
بات  عصر  فــي  كاملة  سطوتها  تــمــارس  أن  تستطيع  ال 
فيه  وتنتشر  صناعية  وأقمار  مفتوحة  سماوات  يعلوه 

أن  إلى  مشيًرا  الحديثة،  األجهزة 
السهل  مــن  أصــبــح  منعه  يــتــم  مــا 
ال  وأضــاف:  عليه،  الحصول  اآلن 
الفكرة  صــاحــب  يــكــون  أن  يمكن 
دائـــًمـــا عــلــى حـــق ولــكــن مـــع ذلــك 
يــجــب إعـــطـــاء الــــبــــراح والـــحـــرّيـــة 
التراهات  يجعل  ما  هو  ذلــك  ألن 
واألفكار السيئة والهّدامة ال قيمة 
عنها  الــطــرف  غــض  أن  كما  لــهــا، 
ما  هو  حولها  ضّجة  إثــارة  وعــدم 
الرقابة  ووصـــف  ســريــًعــا،  يزيلها 
غير المرنة بالمعطل عن إزدهار 
وقــال:  الفنّية،  الحركة  وانتعاش 
يجب العمل على صنع رقابة ذاتية 
الوقت،  ذات  في  والجمهور  المبدع  لدى 
ال  فــاإلبــداع  نفسه  على  رقــيــبـًـا  يصبح  أن  الــفــنــان  وعــلــى 

يمكن أن ينمو في وجود قيود.

عبداهللا دسمال: الفنان رقيب نفسه 
واإلبداع ال يمكن أن ينمو في ظل قيود

فيما اعتبر الفنان عبد اهللا غيفان أن وجود جهاز رقابي شيء مهم بشرط عدم تقييد 
حرّية اإلبداع مشيًرا إلى أن الفنان هو الرقيب األول على إبداعه قبل وصوله إبداعه إلى 
يد الرقابة، كما أكد على ضرورة أن تتحلى لجنة الرقابة بالمرونة وتتماشى مع تقاليد 
الرقيب  يكون  أن  يجب  أنــه  إلــى  مشيًرا  معّينة،  مرحلة  عند  تقف  وال  المتجّددة  الفن 
هدفه األساسي جعل العمل الفني متالئًما مع المجتمع وفي سعيه لذلك يضع ملحوظاته 
المبدع  بين  يتم  تعاونًا  ثّمة  أن  مؤكًدا  وإصالحها  تداركها  ليتم  الصالحية  عدم  وأسباب 
بعد  سيلقاه  لما  مــؤشــًرا  بصفته  والرقيب 
ذلـــك عــنــد الــعــرض عــلــى الــجــمــهــور وذلــك 
للوصول إلى أفضل صيغة، وعن اآلراء التي 
تكون  أن  أقترح  مزاجية  تكون  أن  يمكن 
ويكون  األطــــراف  مــتــعــددة  الــرقــابــة  لجنة 
ذلك  ضــرورة  إلــى  مشيًرا  لألغلبية  الــرأي 
ومعلالً بأن العملية الفنية أكثر مرونة من 
أكد  كما  واحــد  لشخص  رأي  على  تبنى  أن 
األشخاص  يتمتع  أن  ضــرورة  على  غيفان 
وأن  فنّية  بعين  الــرقــبــاء  بـــدور  القائمين 
أن  وأضــاف  مبدعين،  األســاس  في  يكونوا 
الرقابة هي سالح ذو حدين، وعلى الرغم 
من أهميتها بحكم أننا مجتمع له عاداته 
إال  عليها  الــحــفــاظ  يجب  الــتــي  وتــقــالــيــده 
تقييدها  عــلــى  تــخــوفــات  ثــّمــة  هــنــاك  أن 
لعمل المبدع، وفي هذه الحالية يكون من األفضل أن تعمل الرقابة الذاتية كبديل لدور 
الرقابة، حيث رأى غيفان أنه لكي تستقيم العملية الفنية بشكل أكثر يجب إعطاء الحياة 
اإلبداعية مرونة واالعتماد إلى حد كبير على الفنان في مراقبته إلبداعه، مشيًرا إلى أن 
اإلبداع ينبغي أال يتم تحت وطأة رقيب، وقال: إن حرّية المبدع وتحّركه بعيداً عن مظلة 
في  أنه  إلى  وأشار  معطياته،  بكل  الواقع  من  يقترب  إلبداع  الوحيد  الضمان  هو  الرقابة 
حال ضرورة وجود رقيب يجب أن يتم توضيح مبّررات مقنعة لرفض العمل الفني أو 

رفض أجزاء منه لمحاولة تعديل ما تم رفضه.

غيفان: يجب أن يمتلك الرقباء عينًا 
فنية وأن يكونوا في األساس مبدعين

عبد اهللا غيفان
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صالح درويش

عبداهللا دسمال

مـــن جـــانـــبـــه أعـــلـــن الـــفـــنـــان صــــالح درويــــــش عــن 
قدسية  تعطي  أنــهــا  بحكم  الــرقــابــة  وجــود  ضـــرورة 
وتعلقة  اآلداب  بــــروح  ــتــزامــة  ال بــعــد  الــفــنــي  لــلــعــمــل 
بهذه  يقوم  أن  اشترط  لكنه  العليا،  والمثل  بالقيم 
واإلبــداعــيــة  الــنــقــديــة  األدوات  يــمــلــك  فــنــان  الــمــهــمــة 
خلل  إحـــداث  دون  بمهمته  القيام  مــن  تمكنه  الــتــي 
لضعفها  تــرفــض  أعــمــاال  أن  إلـــى  ــا  الفــتً الــعــمــل،  فــي 
خصبة  مادة  هي  الفنية  العملية  أن  من  الرغم  على 
لــالخــتــالف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، كــمــا أن الــنــواحــي 
على  اإلجــمــاع  الصعب  ومــن  مــرنــة  فيها  التقييمية 
لم  المسرح  أن  خاصة  ضعيف  عمل  بأنه  فني  عمل 
وأصبح  القديمة  الكالسيكية  بالقواعد  يرتبط  يعد 
اكتشافها  يتم  جــديــدة  وتقاليد  أشــكــال  على  يعتمد 
وجود  يستدعي  الذي  األمر  وهو  يوم،  كل  وتجريبها 

احترام  على  والــقــدرة  المرونة  بــروح  يتحلى  متخّصص 
االخـــتـــالف فــي الــصــيــاغــة اإلبــداعــيــة حــتــى إن لــم يــكــن هــو ذاتـــه من 
درويــش  وأكــد  مــا،  مبدع  خالله  مــن  يعمل  الــذي  الفني  الشكل  أتــبــاع 

يلقي  الذي  هو  المجتمعات  طبيعة  اختالف  أن 
بظالله ويجعل هناك فارًقا ملحوًظا في تعامل 
الــرقــابــة مــع اإلبــــداع وقــــال: ال يــمــكــن مــقــارنــة 
كالمجتمع  مــفــتــوح  بمجتمع  خــلــيــجــي  مــجــتــمــع 
عادات  أن  كما   ، بالغ  أثر  له  فالدين  األوروبي، 
المبدعين  تجعل  الخليجية  المجتمعات  وتقاليد 
تحت  مازلنا  ألننا  أعمالهم  على  رقباء  أنفسهم 
ذلك  معنى  وليس  والتقاليد،  الــعــرف  سيطرة 
الغربية  المجتمعات  في  لها  دور  ال  الرقابة  أن 
إال  مفتوحة  مجتمعات  إنها  مــن  الــرغــم  فعلى 
في  اإلبداعية  الحياة  في  هاًما  دوًرا  تلعب  أنها 
ظروف معّينة، أما فيما يتعلق بالمشاهد ذاته، 
واإلنــســان  للفكر  الحكم  يــتــرك  أن  يجب  قــال: 
ماذا عليه أن يشاهد؟، ولتكن هناك ثمة توعية 
لــمــحــاربــة الــفــكــر الـــذي يــالمــس الــعــقــيــدة، أو واقــع 
السماوات  نمنع  أن  يمكن  ال  الرقابة  دور  كــان  مهما  ألنــه  المجتمع، 

حدث. مهما  نغطيها  أن  يمكن  وال  المفتوحة 
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الجماعية - التشكيالت 

التشكيل هو عملية تنظيم أوضاع ومواقف الالعبين 
وتحركاتهم، فوق خشبة المسرح.

خاضع  المخرج-  نظر  فــي   - التشكيل  أن  شــك  وال 
ألسس نفعية ، وجمالية أيًضا.

الستارة - رفع 

سواء كانت الستارة األمامية بالمسرح تنزل من أعلى 
وإلى  الخشبة،  يمين  إلــى  بشقيها  تسحب  أو  أسفل،  إلــى 
فإن  العربية،  الــبــلــدان  معظم  مــســارح  فــي  كما  يسارها 
إزاحة  هو:  االستعمال  الجاري  المصطلح  بهذا  المقصود 
الــســتــارة الــتــي تــحــجــب خــشــبــة الــمــســرح ومـــا عليها عن 

النظارة.

التغطية - أقمشة 

قماش الكتان، أو تيل الخيش، أو الدمور الذي تغطى 
يكون  أن  النسيج  في  ويشترط  الشاسيهات  براويز  به 

خفيفاً، ومتينًا ويسهل طالؤه، والتصوير عليه.

شخصيتين - مسرحية 

شخصيتين  على  يحتوي  الـــذي  المسرحي  الــنــص 
اآللــة  عــلــى  «الــطــابــعــات  كمسرحية  فــقــط  ناطقتين 

الكاتبة - ١٩٦٠» للكاتب األمريكي مري شيزجال.

موسيـــــــــــقى

للداللة  العربية  الثقافة  فــي  وردت  كلمة  اإليــقــاع 
وصنف  درس  الموسيقى  مــكــونــات  مــن  مــكــون  على 
في الكتب المتخصصة، ويقابل هذا المفهوَم مفهوم 
الوزن في الشعر. ويشترك المصطلحان في كثير من 
مع  تعاملهما  بالزمن،  المتعلقة  طبيعتهما  الميادين: 
يثيره  الــذي  اإلحــســاس  نوعية  بنيتهما،  الــزمــن،  هــذا 
كل منهما عند السامع، الفطرية التي هي من سمات 

ملكة ممارسهما، تالقي مجاليهما في الغناء.
الشعر  في  أو «ريتم»  كلمة «إيقاع»  استعملت  لقد 
الحالية  األوروبية  اللغات  في  ثم  والالتيني،  اليوناني 
أحد  هو  فاإليقاع  القديمة،  اللغات  عن  انفصلت  التي 
وأحيانًا  أحيانًا  مضبوط  شعرها،  عــروض  مكّونات 
غير مضبوط، ولكنه وارد ومتداول. واستعملت هذه 
مقننة.  دقيقة  بصفة  الموسيقى  في  أيًضا  المفردة 
الغربية  المخيلة  في  اإليقاع  يكون  أن  إذن  غرابة  فال 
همزة وصل بين فنون الكالم وفنون النغم وأن نراه 

مستعمالً في العديد من المجاالت.
يستعمل اإليقاع أيًضا في المجاالت الفنية والجمالية 
إلى  باإلضافة  ذكرنا،  كما  والموسيقى  الشعر  في  كما 
والجمل،  الكلمات  إيقاع  عن  النقاد  يتكلم  حيث  النثر 
وجرس األلفاظ الذي يكّون بتواتره إيقاًعا في رأيهم. 
كــمــا يــســتــعــمــل اإليـــقـــاع فـــي فــنــون الـــرقـــص والــرســم 
وأحاسيسه  الناقد  لــتــصــورات  خــاضــع  وهــو  والــنــحــت، 
اإليقاع  ف  ــعــَرّ يُ الــحــاالت  هــذه  كــل  وفــي  وانطباعاته. 
يعرف،  ال  وقــد  الــدقــة.  متفاوتة  مختلفة،  بــطــرائــق 
ويــمــارس بصفة حــدســيــة وقـــد ال يــمــارس. أمـــا عند 
للمصطلح  العربية  الترجمة  هو  اإليــقــاع  المحدثين: 
مشتقتان  وهما  الفرنسية،  فــي   rhythm األوروبـــي 
معناها  أصــل  فــي  وهــي  اليونانية،   rhuthmos مــن 
الجريان والتدفق والمقصود به عامة هو التواتر بين 
حالتي الصوت والصمت أو النور والظالم. أما محمد 
مــنــدور فهو يفرق بين الـــوزن واإليــقــاع فــقــال: «أمــا 
يستغرق  التي  التفاعيل  كــم  بــه  فقصد  (الـــوزن)  الكم 
نطقها زمنًا ما، وكل أنواع الشعر ال بد أن يكون البيت 
تكون  قد  بعد  وهي  الــوحــدات،  تلك  إلى  مقسًما  فيها 
متجاوبة  تكون  وقــد  مثالً،  عندنا  كالرجز  متساوية 
الثالث  التفعيل  األول  التفعيل  يساوي  حيث  كالطويل، 
والتفعيل الثاني التفعيل الرابع وهكذا، أما اإليقاع فهو 
مسافات  على  مــا  صوتية  ظــاهــرة  رجـــوع  عــن  عــبــارة 
زمــنــيــة مــتــســاويــة أو مــتــجــاوبــة»، أمـــا شــكــري عــيــاد: 
وأن  أيــًضــا  اإليــقــاع  يتضمن  الـــوزن  أن  إلــى  «فيخلص 
أحدهما  يفهم  ال   - والقافية  الــوزن   - االصطالحيين 
التلوين  مــجــرد  ليس  فــاإليــقــاع  وعليه  اآلخـــر».  دون 

الصوتي، إنما هو فاعلية مؤثرة في بنية القصيدة.
واإليـــقـــاع مــرتــبــط بــالــمــجــال الــمــعــرفــي أو الــســيــاق 
الداللي الذي يظهر فيه. ومن هذه الناحية فهو ليس 
مفهوًما مفرًدا. ومن هنا أتت صعوبة تعريفه تعريًفا 
هو  بما  اإليقاع  يعرف  الموسيقى  ففي  شامالً،  واحــًدا 
متفق  تصنيفات  إلــى  يقود  ألنــه  التعاريف  أدّق  ربما 
فيرتبط  الشعر  في  أمــا  حقيقية،  وممارسات  عليها 
اللغات  حسب  ويتغّير  واإلنــشــاد،  بــالــعــروض  اإليــقــاع 
في  فاإليقاع  العروضية.  والنظريات  الشعر  وطبيعة 
أو  اإلنجليزية  أو  الفرنسية  في  اإليقاع  ليس  اليونانية 
األلمانية. قد يكون هذا التعريف مضبوًطا أو مبهًما. 

وأحيانا نراه يوازي الوزن وأحيانًا يُعارضه.

اإليقاع
ي
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كتب - محمود الحكيم:

التلفزيون  مخرجي  كبير  التميمي  علي  الفنان  تحّدث  الزاوية  هذه  في 
للبيرق عن بداياته في مجال اإلخراج، وعن أهّم األعمال التي قّدمها ورأيه 
في المشهد الفني الدرامي. وأعرب عن آماله في عودة الدراما التلفزيونية 
إلى سابق عهدها، وقّدم العديد من المقترحات للنهوض بالدراما القطرية، 
وأوضح أسباب التراجع والركود الذي أصاب حركة الدراما التلفزيونية في 
قطر، وبّين سبب غيابه هو وغيره من مخرجي قطر عن العمل الدرامي.. 

وغيرها من القضايا التي أثرناها معه في هذا الحوار.

ـــــو ســــبــــب االبــــتــــعــــاد ـــــاف الـــــــروافـــــــد ه ـــــف ـــــــــــداع وج ـــــن اإلب ـــــم أبــــتــــعــــد ع ل

توّقف اإلنتاج سبب غياب توّقف اإلنتاج سبب غياب 
المخرج القطري عن الدراماالمخرج القطري عن الدراما

أصــدرت دار الشروق، ”أحــالم فترة 
الــنــقــاهــة.. األحـــــالم األخـــيـــرة“ لــألديــب 
العالمي نجيب محفوظ، ويشتمل الجزء 
الثاني من ”أحــالم فترة النقاهة“ على 
في  مــرة  ألول  للنور  تظهر  حلًما،   ٢٩١
مفاجأة أدبــيــة كــبــرى، فــضــالً عــن نشر 
مــلــحــق األصــــــول الــمــخــطــوطــة، وكلمة 
”الــعــودة  بعنوان  البيسي،  سناء  للكاتبة 
تحت  المعلم،  إلبراهيم  وكلمة  إلــيــه“، 

عنوان ”قصة هذا الكتاب“ .
وقـــــال الــمــعــلــم، خــــالل كــلــمــتــه لــهــذا 
الــكــتــاب، إنـــه ”بــعــد ظــهــر يـــوم الــثــالثــاء، 
الموافق الخامس من شهر مايو ٢٠١٥، 
اتــصــلــت ابــنــتــا نجيب مــحــفــوظ؛ فاطمة 
وأم كلثوم، بــدار الشروق لتزفا لنا بكل 
رقة وتواضع ”محفوظي“ خبًرا سعيًدا: 
مخطوطات  تشمل  أوراقــــا  وجــدنــا  لقد 
الحاج  بخط  النقاهة“  فــتــرة  لـــ“أحــالم 
صبري، نرجو التأكد أنها لم تُنشر من 

قبل“ .

وأضــاف ”أدركــنــا أننا قد نكون أمام 
عنها  يُكشف  ثقافية  وثـــروة  أدبـــي  كنز 
بعد ٩ سنوات من وفــاة أديبنا العالمي، 
للغز  سعيًدا  حــًال  تضع  روائية  ومفاجأة 
الـــذي حيرنا وأصــفــيــاؤه لــســنــوات: أين 
ذهبت «أحــالم فترة النقاهة» األخيرة 

تقليبها  ثـــم  إبـــداعـــهـــا  عــلــى  دأب  الـــتـــي 
أن  إلــى  نفسه،  وبــيــن  بينه  ومراجعتها 
يرضى عنها تماًما فيحفظها عن ظهر 
ثم  والنقطة،  والفاصلة  بالكلمة  قلب، 
يمليها على كاتب أحالمه األمين صبري 
محمود، ليستعيد بعد ذلك استماعها منه 

مــرة ومــرات مراجًعا ومنقًحا، إلــى أن 
يطمئن ويرضى تماًما فيتركها جاهزة 
للنشر؟، أين ذهبت األحــالم التي تحقق 
مــا سبق أن أكـــده لهم مــن أن مجموع 
ما كتبه ــ ما نُشر، وما لم يُنشر بعدـ ـ يربو 

على الـ٥٠٠ حلم“.
على  األحــالم  المعلم، ”راجعنا  وتابع 
كل ما نُشر وتأكد لنا الخبر السعيد: إن 
أيا منها لم يسبق نشره من قبل.. دققنا 
المخطوطة بكل دقة وعناية، مستعينين 
شارك  من  وبكل  والخبراء،  باألصفياء 
أحـــيـــانـــا فـــي كــتــابــة األحــــــــالم، وذهــبــنــا 
معه  لنراجع  صبري،  للحاج  بصحبتهم 
قليلة  كلمات  طــالســم  وليفك  كتب  مــا 
هي  هــذه  إن  تفسيرها..  علينا  استغلق 
كاملة مكتملة، إلى  المجموعة الباقية، 
آخر حلم أماله محفوظ عليه، وراجعه 

معه“ .
وأوضـــح أنــه ”اكتمل كتاب جديد به 
٢٩١ حلًما بديًعا تنشر ألول مرة لتكون 

األحــــــالم األخـــيـــرة مـــن ”أحــــــالم فــتــرة 
الــنــقــاهــة“ ، الــتــي اعــتــبــرهــا الــنــقــاد من 
أجمل وأبــدع ما ألف محفوظ، وأصبح 
من  محفوظ  تــركــه  مــا  مجموع  بــذلــك 
األحالمـ ـ ما نُشر سابقا، وما ننشره اليوم 
ــ يزيد بالفعل على الخمسمائة حلم: ٢٩١ 
األحالم األخيرة، و٢٣٩ سبق نشرها في 

٥ طبعات متتالية“ .
كنز  فــي  أن  الــمــعــلــم، ”نعتقد  وأكــــد 
أحـــــــــالم نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ األخــــيــــرة 
خالصة  ــيــوم  ال بتقديمه  نــشــرف  الــــذي 
الرفيع  وإبداعه  وفلسفته  أدبــه  وجوهر 
يستمتع  أن  آملين  السامية،  وإنسانيته 
القراء بقراءتها، وأن ينهلوا من ِحكمتها 
ومعانيها وأبعادها، وأن تلقى ما تستحق 
الباحثين  وتحليل  وتــأُمــل  اهــتــمــام  مــن 
والدارسين والنقاد، وأن نصدر منها كما 
أصدرنا من باقي ُكتبه طبعات وطبعات، 
وأن تُــتــرَجــم ألكــبــر عــــدد مـــن الــلــغــات 

ولتثري مكتبة األدب وثقافة اإلنسان“ .

ڈ  حــدثــنــا عـــن بــدايــاتــك فـــي مجال 
اإلخراج؟

-- مشواري في العمل الفني واإلبداعي 
بدأ مبكًرا مع تلفزيون قطر، وبالتحديد 
ثم  ومنّفذ،  منسق  كمساعد   ١٩٧٤ عــام 
كمنسق ومــنــّفــذ، ثــم كــمــخــرج بــرامــج، 
عمل  أّول  وكـــــان  درامــــــي،  مــخــرج  ثـــم 
 ١٩٨٠ عــام  للتلفزيون  أخرجته  درامـــي 
هو»يوميات عائلة «، وكان يضّم كوكبة 
من كبار النجوم، وهو من تأليف األديب 
الـــراحـــل إســمــاعــيــل ثـــامـــر. كــمــا قــّدمــت 
مجموعة أخرى من األعمال مثل «السّر 

في بير»، و»حكايات شعبية» وغيرها.
ڈ لماذا غاب علي التميمي عن العمل 

الدرامي؟
أن  هــي  حــالــًيــا  الــقــائــمــة  المشكلة   --
المخرج هو الذي يطلب للعمل، وال يوجد 
اآلن عمل درامــي ينتج إال نــادًرا، جفاف 
الـــروافـــد هــو الــســبــب فــي الــعــزلــة أو في 

العزل إذا صّح التعبير.
الــمــكــتــبــي  عــمــلــك  أن  ـــــرى  ت هــــل  ڈ 
ككبيرمخرجيه  ومنصبك  بالتلفزيون 

أخذك من العمل اإلبداعي؟
على  مـــتـــواجـــد  فـــأنـــا  ال،  بــالــقــطــع   --
رأس عملي وما أزال قــادًرا على العطاء 
واإلبـــــداع، وأعــمــالــي الكثيرة ومــشــواري 
الفني على مدى ٤٢ عاًما كمخرج برامج 
ثم مخرج درامـــي، ولكن المشكلة كما 
قلت سابًقا ال تكمن في المخرج بل في 
جهة اإلنتاج التي تستدعي المخرج، فإذا 
ما ما توّقف اإلنتاج وجّفت روافده فإنك 
ستجد الكل يعاني من الركود والتوّقف 

بالتبعية.
ڈ   مـــا الــســبــب فـــي تـــراجـــع الـــدرامـــا 

المحلية في نظرك؟
التلفزيونية  الـــدرامـــا  مــســيــرة  إن   --
االســتــمــراريــة  وعــــدم  بالتقطع  اتــســمــت 
وكــثــرة الــتــعــثــر، وكـــل هـــذا لــيــس بسبب 
ضعف اإلمكانات المادية بل على العكس 
اإلمــكــانــات مــتــوفــرة، ونــحــن مــن أغنى 
الـــدول، كما أن األزمـــة ليست في توفر 
عناصر العمل الفني، فالكتاب موجودون 
والممثلون  كذلك  والمخرجون  بكثرة، 
المتميزون، ولكن األرض الفنية الخصبة 

إلى  تحتاج  القطرية  تتوفرللدراما  التي 
قيادة تدير كل هذا اإلبداع المهدر لتصنع 
فتخرج  األرض،  على  فنًيا  ــا  إبــداًع منه 
الحلوة.  وثمارها  خبأها  الطيبة  األرض 
إن الدراما التلفزيونية تحتاج إلى قيادة 
مدركة ألهمية الفن الدرامي في حياة 
أعماًال  قطر  تقدم  أن  ولضرورة  الناس 
إبداعية في هذا المجال تليق باسم قطر 

يمتعهم  ومــا  ينفعهم  ما  للناس  وتقدم 
على حد ســواء، ألن الــدرامــا التلفزيونية 
واجتماعية  إبداعية  ومسؤولية  رســالــة 
تقمع  أن  ال  تــدعــم  أن  يــجــب  ووطــنــيــة 
ويجب أن يحتفى بها ال أن تخبأ وتدفن 
حتى ال يرى الناس منها شيئًا، كما لو أنها 
سْوأة من السوآت أو عار يجب محوه من 

ذاكرة الناس.

ڈ لكن هناك العديد من المسلسالت 
أنتجت في اآلونة األخيرة، فهل هذا كاٍف 

في رأيك ؟
-- إنــنــا بــحــاجــة إلـــى اإلنــتــاج الــدرامــي 
الــواعــي ولــيــس اإلنــتــاج الـــدرامـــي، ليقال 
إنــنــا أنــتــجــنــا فنسكت األلــســنــة ونــرضــي 
النفوس، يجب أن يقّدم تلفزيون قطر 
شكًال من أشكال اإلبــداع الحقيقي الذي 

يبقى أثره وال يذهب ذكــره، وقد كانت 
لــه ســوابــق إبــداعــيــة مــشــهــورة وصـــوالت 
فنية في مجال الدراما غير منكورة وال 
ينقصنا إال أن تأتي قيادة فنية ويعطى 
الدراما  إلحياء  الكاملة  الصالحيات  لها 
التلفزيونية وإطالقها بما يليق بطاقات 

وإمكانات قطر الهائلة.
ڈ ما الذي تراه حًال لمعضلة الدراما 

التلفزيونية؟
ڈ  في البداية يجب إعادة قسم مراقبة 
الدراما إلى التلفزيون وإسناده إلى مبدع 
كـــفء يــديــره بــرؤيــة الــفــنــان، وأطــالــب 
مجموعة  إلــى  النصوص  قـــراءة  بإسناد 
من الخبراء من الخارج وليس بالضرورة 
أن يكونوا موظفين بإدارة الدراما، وفي 
اختيار  يحسن  أن  يجب  العام  الجو  هــذا 
له  الــمــنــاســب  دوره  فـــي  كـــل  الممثلين 
المخرجين  وتــدريــب  تأهيل  يــعــاد  وأن 
المتخصصة،  الــــــدورات  أو  بــاالبــتــعــاث 
تكوين  على  نحرص  أن  يجب  وكــذلــك 
جيل من كل الــكــوادر الفنية على أسس 
متينة، مؤهل ومحترف فنجد صًفا ثانًيا 
من القطريين المحترفين في اإلخراج 
وفي التمثيل وفي الكتابة الدرامية وفي 

غيرها من عناصر العمل الدرامي.
ڈ  هــل تــرى أن الــدرامــا التلفزيونية 

رافد ثقافي؟
-- الدراما التلفزيونية رافد رئيسي من 
روافد الثقافة والتوعية واإلرشاد في أي 
مجتمع، فهي كأشعة الشمس المشرقة 
التي تسلط ضوءها على هموم المجتمع 
إبداعي  إطـــار  فــي  وتعالجها  ومشكالته 
هــادف، ولذلك يجب الحرص على أن 
تكون لدينا دراما قوية ومزدهرة تواكب 
االزدهـــار العام في الدولة، فهي إحدى 
أهم القوى الناعمة التي تمتلكها الدول، 
ولــهــذا فــأنــا مــصــّر على الــــدور الخطير 
كان  ولــو  التلفزيونية،  لــلــدرامــا  والمهم 
األمر بيدي لما توقفت الدراما التلفزيونية 
يوًما واحًدا، كلما ننتهي من عمل نبدأ في 
عمل غيره، وهكذا على طول األيام، ألن 
هذا هو الدور األهم واألخطر للتلفزيون 
ويجب أال يغفله وعليه أن يقوم به خير 

قيام.

إصداراتإصدارات

مسيرة الدراما 
التلفزيونّية اتسمت 

بالتقطع وعدم 
االستمرارية

شدد على أهمية إعادة قسم مراقبة الدراما.. علي التميمي:
مبدعونمبدعون

٢٩١ حلًما جديًدا لنجيب محفوظ ترى النور

ــــــــداع واإلب الــــعــــطــــاء  ـــى  ـــل ع قــــــــــادرًا  أزال  مــــا 

١٩٧٤ عــــــام  ـــون  ـــزي ـــف ـــل ـــت ـــال ب عـــمـــلـــي  ـــــــدأت  ب
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جـــاء رجـــل إلـــى اإلمــــام عــلــي بــن أبـــي طالب 
رضي اهللا عنه وقال: يا إمام لقد اشتريت دارا 
وأرجو أن تكتب لي عقد شرائها بيدك، فنظر 
فوجد  الحكمة  بعين  إليه  عنه  اهللا  رضــي  علي 
الدنيا قد تربعت على عرش قلبه وملكت عليه 
أقطار نفسه، فكتب قائال يريد أن يُِذّكره بالدار 

الباقية. كتب بعدما حمد اهللا وأثنى عليه.
أما بعد:

فــقــد أشـــتـــرى مــيــت مـــن مــيــت دارا فـــي بلد 
المذنبين وسكة الغافلين لها أربعة حدود، الحد 
األول ينتهي إلى الموت والثاني ينتهي إلى القبر 
إما  ينتهي  والرابع  الحساب  إلى  ينتهي  والثالث 
إلى الجنة وإما إلى النار فبكى الرجل بكاء مرا 
وعلم أن أمير المؤمنين أراد أن يكشف الحجب 
الكثيفة عن قلبه الغافل فقال: يا أمير المؤمنين
أبناء  على  بداري  تصدقت  قد  أني  اهللا  أُشهد 
الــســبــيــل. فــقــال لـــه عــلــي رضـــي اهللا عــنــه هــذه 

القصيدة العصماء نذكر منها:
علمت وقـــد  الــدنــيــا  عــلــى  تبكي  الــنــفــُس 

فــيــهــا مـــــا  تــــــرك  فـــيـــهـــا  الــــســــعــــادة  أن 
يــســُكــنــهــا الـــمـــوت  بــعــد  لـــلـــمـــرِء  داٌر  ال 

ــــمــــوِت بــانــيـــــهــا ــل ال ـــ إال الـــتـــي كــــــاَن قــب
ــه فــــــإن بـــنـــاهـــا بـــخـــيـــر طــــــاب مــســكــنُ

بـــانـــيـــهـــا خـــــــــاب  بـــــشـــــر  بـــــنـــــاهـــــا  وإن 

أمــــوالــــنــــا لـــــــذوي الــــمــــيــــراث نــجــمــُعــهــا
ودورنــــــــــــا لـــــخـــــراب الـــــدهـــــر نــبــنــيــهــا
بالفصاحة  المسلمين  عند  علي  اشتهر  وقــد 

والــحــكــمــة، فــيــنــســب لـــه الــكــثــيــر مـــن األشـــعـــار 
للشجاعة  ــعــّد رمــــزاً  واألقـــــوال الــمــأثــورة. كــمــا يُ
والقّوة ويّتصف بالعدل والُزهد حسب الروايات 

يُعتبر  كما  والتاريخ.  الحديث  كتب  في  الــواردة 
إْن لم يكن  وفقهاً  من أكبر علماء عصره علماً 

أكبرهم على اإلطالق.

القصيدة العصماء
نافذة الكهف
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منى بوجسوم: لوحاتي لقطات 
تسجيلية للبيئة القطرية
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كتب - هيثم األشقر:

تـــوضـــح أعــــمــــال الـــفـــنـــانـــة مــنــى 
بــوجــســوم نــظــرتــهــا الــمــشــرقــة عن 
بوجسوم  وأكدت  القطرية،  البيئة 
البيئة  يتناول  لوحاتها  أغــلــب  أن 
الــقــطــريــة وبــشــكــل خــــاص حــيــاة 
أردت  والــتــي  والــطــفــولــة  األســــرة 
تسجيلية  بــصــورة  عــنــهــا  الــتــعــبــيــر 
عـــبـــر لــــوحــــاتــــهــــا، وأشـــــــــارت إلـــى 
ضمن  الــلــوحــة  تــلــك  أنــجــزت  أنــهــا 
مــشــاركــتــهــا فـــي فــعــالــيــات مــركــز 
ــفــنــون، مــوضــحــة  ــل ســــوق واقــــف ل
كبير  بــشــكــل  يــســاهــم  الــمــركــز  أن 
فـــي دعــــم الــفــنــانــيــن والـــمـــواهـــب 
الــــقــــطــــريــــة لـــنـــشـــر إبــــداعــــاتــــهــــم 

عالًيا. قطر  اسم  ولرفعة 
تختزل  أن  بــوجــســوم  وتــحــاول 

تلك  لتحقق  التفاصيل  من  الكثير 
الــعــفــويــة الــتــعــبــيــريــة الــمــصــحــوبــة 
التكلف  وعـــدم  الــمــشــاعــر  بــصــدق 
الــبــعــد  وبـــالـــتـــالـــي  الـــمـــبـــالـــغـــة،  أو 
عـــن الـــســـرد الـــبـــصـــري والــتــعــبــيــر 
والــمــفــردات  الــرمــوز  مــن  بالقليل 
الــمــوحــيــة، مــســتــعــيــنــة عــلــى ذلــك 
قد  التي  التلوينية  اللمسات  بتلك 
تــبــدو عــشــوائــيــة، ولــكــنــهــا تــهــدف 
إلــــى الـــلـــحـــاق الـــســـريـــع بــالــلــحــظــة 
اإلبـــداعـــيـــة ومـــحـــاولـــة اإلمـــســـاك 
سطح  عــلــى  بــهــا  واالحـــتـــفـــاظ  بــهــا 

اللوحة.
وثـــمـــنـــت بـــوجـــســـوم الــمــشــاركــة 
ــــورش الــجــمــاعــّيــة، مــشــيــرة  فـــي ال
الـــفـــعـــالـــّيـــات  هـــــذه  مـــثـــل  أن  إلـــــى 
هـــي الــتــي تـــقـــّدم حـــراًكـــا حــقــيــقــًيــا 
ـــا فــــي الـــمـــشـــهـــد الــتــشــكــيــلــي  وفـــنـــًي

الــقــطــري، لــمــا لــهــا مــن اســتــفــادة 
الخبرات  تبادل  في  تتركز  كبرى 
أعماله  فــي  فنان  كــل  يُــبــدع  حيث 
ــتــذّوق فــي ذات الــوقــت أعــمــال  وي
ما  وهــو  المشاركين  مــن  زمــالئــه 
اإلبداعي،  حّسه  زيادة  في  يُساعد 
المالحظات  تلقي  إلــى  بــاإلضــافــة 
وهو  الــزمــالء  مــن  مستمر  بشكل 
الفنان  خيال  إثــراء  فــي  يُسهم  مــا 
ــــى الــتــفــاصــيــل  ويــجــعــلــه يــنــتــبــه إل
إلى  ولفتت  عمله،  فــي  الصغيرة 
يُــقــيــمــهــا  الـــتـــي  الــتــجــربــة  تــلــك  أن 
ـــفـــنـــون تــجــعــل  ـــل مــــركــــز واقـــــــف ل
ـــبـــدع يــســتــفــيــد مـــن فــرصــة  كـــل ُم
االحــتــكــاك بــخــبــرات الــزمــالء في 
جــو فــنــي بــديــع فــضــالً عــن كــونــهــا 
في  االنخراط  على  الفنان  تساعد 

الجماعي. العمل 

الجناح      فيه  ينهار  مكان  في 

الرياح فيه  الزمان  وتسوق 

الموت      ألهثه  النسيان  ويفوح 

جراح ألهثتها  قد  كأفعى 

كطفل      منه  السكون  ويخاف 

األشباح ثيابه  في  علقت 

عيناه      النهاية  ترصد  كوكب 

وال شاطئ وال مّالح

ليس فيه من الحياة سوى الليل     

مصباح يقوده  ضريرا 

تلتّف      العواصف  من  وصحارى 

أدواح الّلظى  من  عليها 

تجتاح      الخرائب  من  وسماء 

أرواح نجومها  سماء 

صور من براعم الموت فاحت     

في عيون دموعها أقداح

ليس تدري آفاقها من شذاها     

واإلصباح المجداف  يهوى  أين 

وهي ما أورق الفراغ دالء     

وهي ما أجدب السكون رماح

ڈڈڈ

كسرتها      صورة  النهر  في  أنا 

لّماح خياله  أعمى  يد 

بظّاللي      عالقا  فتماسكت 

ألواح كأنها  تطفو  وهي 

غراب      والرجاء  وتلفّت 

ضّل واليأس طائر صّداح

كالشمس      أعور  العمالق  والمصّب 

قد اجتاح رأسه مجتاح

ابتالعي      المصّب  على  وحرام 

وأنا منه جدول فّواح

خريري      ومات  قوتي  فنيت 

الصّياح هديره  ودعاني 

لّبيك      ناديت  ثّم  فتلعثمت 

فّضاح والهوى  وجّدفت 

وإذا الّنهر والّرياح دموع     

نّواح والخرير  مآقيه  في 

وتغّشى      أعماقه  نفضته 

وشاح الضباب  من  ضفتيه 

مجراه      وحّول  عاصفا  فجرى 

وكفاح مزلزل  شتاء 

dáMƒd á°übáMƒd á°üb

ك

تـــوض
بــوجــس
البيئة
أغ أن 
الــقــطـ
األســــر
الــتــعــبــي
عـــبـــر
أ أنــهــا 
مــشــار
ســــوق
الــم أن 
فـــي د
الــــقــــط
ولرفع
وتــح

العجمي وابنة األعرابي
بطالقة،  العربية  اللغة  يجيد  فــارس  من  رجــالً  إن  يقال 
حــتــى أنـــه عــنــدمــا يــكــلــم نــاســا مــن الــعــرب يــســألــونــه مــن أي 
وأجيد  فارسي  أنــا  ويقول:  فيضحك،  أنــت؟،  العرب  قبائل 

العرب!! من  أكثر  العربية  اللغة 
فذات يوم وكعادته وجد مجلس قوم من العرب فجلس 
عندهم وتكلم معهم وسألوه: من أي قبائل العرب أنت؟!!
فضحك وقال: أنا من فارس وأجيد العربية خيراً منكم.

له: وقال  الجلوس  أحد  فقام 
اذهـــب إلـــى فـــالن بــن فـــالن رجـــل مــن األعــــراب، وكلمه 
كما  وغلبتنا  نجحت  فقد  العجم  مــن  أنــك  يــعــرف  لــم  فــإن 

زعمت...
وكان ذلك األعرابي ذا فراسة شديدة...

الباب وطرق  األعرابي  بيت  إلى  الفارسي  فذهب 
بالباب؟!! من  تقول:  الباب..  وراء  األعرابي  ابنة  فإذا 

فرد الفارسي: أنا رجل من العرب وأريد أباك
فــقــالــت الــطــفــلــة: أبــي ذهــب إلــى الــفــيــافــي فـــإذا فــاء الفي 

أفى..
الظالم  حل  فإذا  الصحراء  إلى  ذهب  أباها  أن  تعني  (هي 

أتى ..)
فقال لها: إلى أين ذهب؟!!

الفيافي  إلــى  فــاء  أبــي  وقــالــت:  أخــرى  مــرة  عليه  فــردت 
ويسأل  الطفلة  يــراجــع  الــفــارســي  فــأخــذ  أفــا،  الــفــي  فــاء  فــإذا 

وهي تجيب من وراء الباب...
بالباب؟ من  ابنتي  يا  أمها...  سألتها  حتى 

الطفلة: فردت 
أمي! يا  الباب  عند  أعجمي 

(إن كــانــت هـــذه الــطــفــلــة بــهــذا الــمــنــطــق ومــعــرفــة الــلــغــة؛ 
أباها؟!) قابل  لو  فكيف 

منى بوجسوم



wالفن             السابع

المؤثرات الخاصة هي التقنيات التي تستخدم من قبل 
صناع األفالم كي يستطيعوا خلق ما ليس حقيقياً وما ليس 
وموجود..  حقيقي  شيء  أنه  على  وإظهاره  فعلي  وجود  له 
ومن أجل هذا هم يستخدمون كل طريقة وحيلة ممكنة 
ومتاحة أمامهم.. مثالً نحن نعرف أن الدينوصورات لم تعد 
موجودة على ظهر األرض في عصرنا هذا، وأنها انقرضت 
يستطيع  ال  اإلنــســان  أن  نــعــرف  أيــضــاً  الــســنــيــن،  آالف  مــنــذ 
الطيران أو تسلق الحوائط بيديه العاريتين، وأن المريخ لم 
يُطأ بعد بقدم إنسان حتى اآلن، وأن الكائنات الفضائية ليس 
لها وجود «أو لم نقابلها بعد» وأن، وأن، وأن.. وعلى الرغم 
من هذا نشاهد كل هذه الخياالت الجامحة بل وأكثر في 

عشرات من األفالم التي نشاهدها كل يوم..
فكيف يستطيع صناع األفــالم أن يظهروا كل ذلك على 
وجعلها  اللقطات  هــذه  تصوير  يستطيعوا  كيف  الــشــاشــة؟ 
المشاهدين  خــداع  يمكن  كيف  ممكن،  حــد  ألبعد  مقنعة 

بهذه الطريقة؟.
هذه  لنا  تظهر  كي  توظيفها  يتم  التي  التقنيات  حسناً، 
األشياء، والتي تقوم ببعث كل هذا السحر على الشاشة يطلق 
لقب «المؤثرات الخاصة»،  وسينمائياً  وعملياً  عليها علمياً 
وللمؤثرات الخاصة العديد من الفروع والشعب واألقسام، 
من  عــدد  بين  نــفــرق  أن  أوالً  علينا  يجب  بــدء  ذي  وبـــادئ 
فهم  وعــدم  بلبلة  تثير  ما  دائماً  التي  الهامة  المصطلحات 
جيد، تلك التي تختفي الفروق فيما بينها وتنعدم تماماً في 

عقول المشاهدين.
 Special الخاصة  الــمــؤثــرات  بين  مــثــالً  الــفــرق  هــو  فما 
Effects والمؤثرات الرؤيوية Visual Effects والمؤثرات 
تندرج  المسميات  هذه  كل  ؟   Live action Effects الحية
تحت مفهوم الخدع السينمائية الشامل.. لكن ما هو الفرق 
فيما بينها.. مثالً نجد أنه على الرغم من أن المصطلحين 
من  بإفراط (ســواء  استخدامهما  يتم  تحديًدا  والثاني  األول 
الجمهور أو من صناع المؤثرات أنفسهم) فقد ارتبطا في 
أذهان الناس أنهما شيء واحد.. لكن في الحقيقة أن هناك 

اختالفا تقنيا كبيرا بين المصطلحين.
 Special الــخــاصــة  الــمــؤثــرات  مصطلح  أن  حــيــن  فــفــي 
الــمــؤثــرات،  أنــــواع  لــكــل  الــكــامــلــة  السلسلة  يغطي   Effects
بمعنى آخر هو مصطلح شامل جامع يندرج تحته كل أنواع 

التأثيرات التي تتم لخلق اإليهام على الشاشة.
فإن مصطلح المؤثرات الرؤيوية Visual Effects يشير 
إلى أنواع المؤثرات المختصة بالجانب البصري فقط، تلك 
التي تضاف بالكامل في مرحلة ما بعد اإلنتاج أو التصوير 
الفعلي، فليس هناك أي مؤثرات رؤيوية يتم تفعيلها أثناء 
جرافيك  الكمبيوتر  أعمال  كل  هــذا  على  مثال  التصوير.. 
التقليدية،  المتحركة  والــرســوم  األبــعــاد  ثالثي  والتحريك 
 Visual رؤيــويــة  مــؤثــرات  عليها  يطلق  التقنيات  هــذه  كــل 
األشياء  إظهار  أجل  من  تستخدم  ما  عــادًة  وهي   ،Effects
الفيلم  إنــتــاج  أثــنــاء  فعلياً  تصويرها  يتم  أن  يستحيل  الــتــي 

كانفجار مركبة في الفضاء مثالً.
االنفجارات  خــدع  أو  المصغرة  النماذج  مثل  أشــيــاء  أمــا 
وأعمال الـ Stunts فهي كلها تندرج تحت المصطلح الثالث 
المؤثرات  أو   Live action Effectsالــــ وهــو  ذكــرنــاه  الــذي 
 Special Effects الـــ  من  جــزء  هي  بــدورهــا  والتي  الحية 

عامًة.
لذا فإن مصطلح Special Effects أو المؤثرات الخاصة 
األشمل  المصطلح  هــو   ،FX بــالـــ اخــتــصــاراً  يــعــرف  والــــذي 
واألدق إذا أردنا التعريف بكافة أنواع التأثيرات التي تظهر 
على الشاشة.. ولكن في ثقافتنا العربية شاع أكثر مصطلح 
تغلغل  شائع  خطأ  وهــو  أو «رؤيــويــة»  مــؤثــرات «بصرية» 
بشدة في عقول كل من صناع األفالم والمشاهدين وأصبح 
من الصعب تغييره، وكان هذا أساًسا نتاج مفهوم خاطئ 
لدينا بأن كل ما يظهر من مؤثرات على الشاشة هي بطبيعة 
الحال يجب أن تكون بصرية ألنها تقوم بخداع العين، ولكن 
وليس  تماماً  تقني  المصطلح  أن  يعرفون  من  هم  قليلين 
يظهر  شيء  أي  لكان  وإال  عامًة،  السينما  ببصرية  مرتبطاً 
أن  الممكن  من  وخالفه  وديكور  إضــاءة  من  الشاشة  على 

نطلق عليه مؤثرات بصرية.

الشاعر مشعل عنان المري لـ  «البيرق»:

ــــــجــــــال ــــع االرت ــــاب ــــط ـــــر الـــــفـــــنـــــون الــــغــــنــــائــــيــــة ب ـــــائ ـــز عــــــن س ـــي ـــم ـــت ي

المؤثرات الخاصة 
والخدع السينمائية
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كتب- مصطفى عبد المنعم:

أعــــــرب الـــشـــاعـــر مـــشـــعـــل عــنــان 
فن  ملتقى  عــلــى  الــمــشــرف  الــمــري 
بــمــركــز  الـــمـــحـــاورة  أو  «الــقــلــطــة» 
شـــبـــاب بــــــرزان عـــن أمـــنـــيـــاتـــه بـــأن 
يـــــتـــــّم تـــخـــصـــيـــص مـــــركـــــز خــــاص 
لـــفـــن الــــمــــحــــاورة يــجــمــع الـــشـــعـــراء 
الشعبي  الــفــن  هــذا  يــزاولــون  الــذيــن 
وجـــود  أن  إلــــى  ولـــفـــت  ـــراثـــي،  ـــت وال
مكان مخصص سيعمل على حفظ 
هــــذا الـــلـــون مـــن الــشــعــر وســيــســهــم 
فـــي تـــطـــويـــره وتــنــمــيــتــه، وأضــــاف 
المري الذي يعد واحًدا من الشباب 
الــمــهــمــومــيــن بـــالـــفـــنـــون الــقــطــريــة 
نشرها  مهمة  عاتقه  على  ويحمل 
الشباب  أن  الــجــديــدة  األجــيــال  بين 
عن  الكثير  لمعرفة  ماسة  بحاجة 
فـــّن الـــمـــحـــاورة ويــحــتــاجــون أكــثــر 
لممارسته، وهو األمر الذي يوضح 
متخصص  لــمــركــز  الــحــاجــة  مـــدى 

بن  مشعل  والــشــاعــر  القلطة،  لفن 
عــنــان الــمــري هــو صــاحــب مــبــادرة 
مــلــتــقــى فـــن «الـــقـــلـــطـــة» وهــــو فــن 
الذين  أربابه  وله  قطر،  في  قديم 
نشروه ولهذا جاء الُملتقى من أجل 
االهــتــمــام والــعــمــل عــلــى إحــيــاء فــّن 
كبيرة  شريحة  يهّم  ألنه  المحاورة؛ 
والخليجي  القطري  الجمهور  مــن 

اللقاء. هذا  معه  للبيرق  وكان 
ڈ هــــل تـــحـــدثـــنـــا عــــن الــمــلــتــقــى 
الهدف  وما  الفكرة  جاءتك  وكيف 

منها؟
شهور  أربــعــة  يستمّر  الملتقى   --
من خالل أمسية أسبوعية مساء كل 
الــصــورة  إظــهــار  إلــى  ويــهــدف  اثنين 
الشعرية،  المحاورة  لفن  المشرقة 
حـــيـــث إنــــــه يــعــتــمــد عـــلـــى الـــذائـــقـــة 
أن  كما  للشاعر،  الفطرية  الشعرية 
ــا حــيــث تــطــرح فيه  لـــه بـــعـــًدا فــكــريً
االجتماعية  والــمــوضــوعــات  األفــكــار 
النظر  وجهات  بمختلف  واإلنسانية 

لـــيـــدلـــي كــــل شـــاعـــر بـــمـــا تـــجـــود بــه 
قريحته.

ڈ هـــل هـــنـــاك إقـــبـــال عــلــى هــذا 
الملتقى وهل وجدتم الدعم الالزم 

إلنجاحه؟
-- هناك اهتمام كبير من جانب 
أعــضــاء  انــضــمــام  أجـــل  مــن  الملتقى 
جــــدد والــعــمــل عــلــى تــقــديــم وجـــوه 
شعرية جديدة في هذا المجال، كما 
جانب  من  أيًضا  اهتماًما  هناك  أن 
الملتقى  في  وجــدوا  الذين  الشعراء 
نتلقى  وأصبحنا  المنشودة  ضالتهم 
للملتقى  أمــســيــات  إلقــامــة  طــلــبــات 
ـــا نــحــظــى  ـــن ــــــــرزان، كـــمـــا أن خــــــارج ب
غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  بدعم 
الـــعـــلـــي وزيــــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
الشباب  مــؤازرة  على  يحرص  الــذي 
المجاالت،  مختلف  في  القطريين 
شعراء  تــدريــب  على  للعمل  ونسعى 
جدد وتدريبهم على الصفوف حتى 
نعاني  ألننا  قطرية،  الصفوف  تكون 

الصفوف،  في  المشاركين  قلة  من 
ولـــــذا نــعــمــل عــلــى صــقــل الــمــواهــب 
الموجودة واجتذاب مواهب جديدة.
ڈ منذ متى بدأتم هذا النشاط؟

٢٠١١م  فــي  كــانــت  االنــطــالقــة   --
بسبب  متقطعة  فترات  على  ولكن 
قلة الدعم آنذاك، وقد شهدنا إقباالً 
ـــمـــحـــاورة ظهر  كـــبـــيـــًرا عــلــى فــــّن ال
لفّن  أقمناها  التي  المسابقة  خــالل 
المحاورة، وشارك فيها ١٦ شاعًرا، 
األعــداد  زالــت  ومــا  قطريون،  كلهم 
وكل  الفن،  هــذا  على  وتقبل  تتزايد 
أســـبـــوع نــكــتــشــف مـــواهـــب جـــديـــدة، 
قليالً؛  مــازال  ولكنه  تعاون،  ويوجد 
ألن الملتقى يهتم بالمراكز الشبابية 
ــــطــــالق مــن  وهـــــو فــــي مـــرحـــلـــة االن
أقمنا  وقـــد  ـــــرزان،  ب شــبــاب  مــركــز 
أمسيات في بعض المراكز الشبابية 
بعد  فيما  ونــأمــل  الــمــدارس  وبــعــض 
أن يــتــّم إنــشــاء مــركــز خـــاص بــهــواة 
هـــذا الــفــن؛ ألن عــددهــم فــي تــزايــد 

هذا  يــتــذوق  الــذي  الجمهور  أن  كما 
الفن كبير.

ڈ هل تحدثنا عن فن القلطة؟
-- يعتبر فن القلطة أو المحاورة 
ــبــعــض تــســمــيــتــه مــن  ــل كـــمـــا يــحــلــو ل
بمكانة  تحظى  التي  الشعبية  الفنون 
من  الــعــديــد  فــي  كــبــيــرة  جماهيرية 
دول الخليج العربي، وهو فّن يعتمد 
الشعرية  الــقــدرة  عــلــى  كبير  بشكل 
لـــلـــشـــعـــراء الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي أدائـــــه 
العديد  في  األصيل  الفن  هذا  ويُقام 
المناسبات  خــاصــة  المناسبات  مــن 
القوي  حضوره  جانب  إلــى  واألفـــراح 
والتراثية  الشعبية  المهرجانات  في 
تراث  من  أصالتها  القلطة  وتستمّد 
الفنون  سائر  عن  وتتميز  المنطقة 
الــغــنــائــيــة األخــــرى بــطــابــع االرتــجــال 

وسرعة البديهة.
ڈ ما هي أهّم العناصر التي يجب 

أن تتوافر في شاعر المحاورة؟
-- سرعة البديهة والحضور، فمن 
حــرص  القلطة  فــن  وأســــرار  مــزايــا 
أداء  فــي  المشاركين  الشعراء  بعض 
صعبة  قافية  انتقاء  على  الفن  هــذا 
إلحـــــراج الــشــاعــر الــخــصــم وإظـــهـــار 
وتركيبه  الــمــعــنــى  فــهــم  فــي  ضعفه 
الشعرية  مقدرته  لتأكيد  ناحية  من 
وقـــدرتـــه عــلــى ســحــب الــبــســاط من 
تــحــت قــدمــي خــصــمــه وكــســب ثقة 
شعبيته  لتزداد  وعطفهم  المتابعين 
يتميز  المهارة  وهــذه  الجماهيرية، 
الممارسين  الشعراء  من  العديد  بها 
أن  المعتاد  ومــن  األصيل  الفن  لهذا 
يــقــف خــلــف الــشــعــراء الــمــتــحــاوريــن 
صـــــف طــــويــــل يـــســـمـــى الـــشـــيـــالـــة أو 
الــــــــــــــردادة، وهــــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
األشخاص الذين يــرّددون ما يقوله 
بعض  أداء  مـــع  أبـــيـــات  مـــن  الــشــاعــر 
الحركات المميزة والجميلة كالقفز 
بشكل  باأليادي  والتصفيق  أعلى  إلى 
ــنــاســق وبــــحــــّس مــوســيــقــي رائــــع  مــت
تــرديــد  مـــن  الــشــيــالــة  دور  ويــنــتــهــي 
البيت حين يتقّدم الشاعر إلى وسط 
مــيــدان الــمــحــاورة ويــصــيــح بصوت 
الشاعر  بيت  ليستبدل  (خلوها)  عاٍل 
فكره  نسيج  من  آخر  ببيت  الخصم 

وإبداعاته الشعرية.

عن قربعن قرب

نتمّنى إنشاء مركزنتمّنى إنشاء مركز
خاص لفن المحاورةخاص لفن المحاورة

البكري: الفن القطري بحاجة إلى مزيد من الدعم
البكري  اهللا  عبد  الــشــاّب  الفنان  البيرق:   - الــدوحــة 
قمة  إلـــى  صــعــدت  الــتــي  المتميزة  الــوجــوه  مــن  واحـــد 
الساحة الفنية القطرية مؤخًرا، شارك مؤخًرا في عدٍد 
من األعمال السينمائية والدراما، يقول للبيرق إن الفن 
المعنية  الجهات  من  قــوي  دعــم  إلــى  يحتاج  قطر  في 
بالدولة، خصوًصا الدراما التلفزيونية التي تعتبر بوابة 
على  الحقيقية  نافذته  وهي  للفنان،  بالنسبة  الشهرة 
الشهرة  ســمــاء  فــي  نجم  اســم  يــبــزغ  وقلما  الــجــمــهــور، 
أن  إلى  منوًها  التلفزيونية،  الدراما  على  يمّر  أن  دون 
بل  الفنية  الــرفــاهــيــة  بـــاب  مــن  ليست  الــنــجــم  صــنــاعــة 
اإلعالم  ووسائل  واإلذاعــة  التلفزيون  يحرص  أن  البد 
الفن  يمثلون  وطنيين  نجوم  إطــالق  على  الــدولــة  فــي 
القطري وليكونوا وجوًها مشّرفة له، وأضاف البكري 
انــتــشــاًرا  األكــثــر  هــي  التلفزيونية  الــدرامــا  إن  لـــ[ 
من  البــّد  وبالتالي  كله،  الخليجي  الجمهور  ويتابعها 
االهتمام بها حتى يكون تواجد الفن القطري وحضوره 
الُهوية  تعكس  الــدرامــا  أن  إلــى  مشيًرا  ومــؤثــًرا،  فــاعــًال 
الوطنية والثقافية لبالدنا وتحافظ عليها ولذلك فهي 
من األولويات التي يجب أن تكون في صدارة المشهد 

بالنسبة للتلفزيون ولشركات اإلنتاج الفنية.
هو  التلفزيونية  الدراما  ازدهــار  أن  البكري  وأوضح 
بقية  ازدهـــار  إلــى  المؤدية  والطريق  الموصل  الجسر 
ستكون  التلفزيونية  الــدرامــا  ألن  بقطر  الفنية  األنـــواع 
طريقهم  وعن  جمهورهم  لهم  نجوم  بصناعة  كفيلة 
ســيــتــّم الـــتـــرويـــج لــلــمــســرحــيــات واألفـــــــالم الــقــصــيــرة 
تفرض  الخليج  طبيعة  أن  الــبــكــري  وتــابــع  وغــيــرهــا، 
لدى  وتأثير  رواج  من  لها  لما  بالدراما  االهتمام  علينا 
إنتاج  يضع  أن  التلفزيون  داعــًيــا  الخليجي،  الجمهور 
إستراتيجّية  يعتمد  وأن  أولــويــاتــه  رأس  على  الــدرامــا 
طويلة المدى للنهوض بها نهوًضا حقيقًيا على مستوى 
العمل  عناصر  وبقية  والتمثيل  واإلخــــراج  الــنــصــوص 
الدرامي بحيث تصبح قطر من أهّم البالد التي تقّدم 
الدراما في الخليج والوطن العربي كله وهي مسؤولّية 
يــجــب الــنــهــوض بــأعــبــائــهــا وتــســتــحــّق رصـــد مــيــزانــيــات 
مالية كبيرة لتحقيقها؛ ألن ما سيعود علينا من النفع 
والفائدة سيكون أكبر بكثير مما أنفقناه فليس ببعيد 
تنشيط  فــي  التركية  التلفزيونية  الــدرامــا  تأثير  علينا 

السياحة واالقتصاد التركّي.

ـــدة ـــدي ــــــّن «الــــقــــلــــطــــة» يـــكـــتـــشـــف مـــــواهـــــب ج مـــلـــتـــقـــى ف
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بعض اللحظات علٰى الرغم 
جميلة  ولــكــن   .. قسوتها  مــن 
تــظــهــر  فـــيـــهـــا  ألن  ـــنـــظـــري،  ب

المعادن وتنكشف .!

أحالمي معطلة
 كلماتي مخدرة

ألواني مؤجلة 
وأنا ضوء ذاك الفنار 
الذي ينير إلى حين.

#سنان 
استفاقات - بجسد -الروح

أنــــــا وحــــــــدي هـــنـــا مـــطـــرود 
للمجد  لـــألوجـــاع  األســـفـــار  مـــن 
الــهــالمــي الــحــنــيــن وهـــنـــاك من 
ناموا على الرمل المعفر باألنين 
ثــم كــان الــخــوض فــي بحر من 

الصوت الحزين

الـــغـــرابـــة لــيــســت فـــي أن الــبــعــض 
خاطئة  وتقاليد  عــادات  وراء  يمشي 
بل الغرابة أنه يستميت بالدفاع عنها 

ومن هوى عقله يحرم ويحلل!

أخالقيات النشر على مواقع التواصل االجتماعيقضيةقضية
الصحفيين  اســتــخــدام  الدوحة-[: 
لــمــنــّصــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وطــبــيــعــة 
حساباتهم  بــهــا  ــحــّدثــون  يُ الــتــي  الــمــنــشــورات 
عـــلـــى مـــنـــصـــات «فـــيـــس بــــــوك» و»تـــويـــتـــر» 
الجدل  من  نوًعا  تثير  مسألة  باتت  وغيرها 
فــي ضــــرورة امــتــثــال الــصــحــفــي مــن عدمه 
ألخـــالقـــيـــات الــمــهــنــة حــتــى داخـــــل فــضــائــه 

اإللكتروني الخاص.
 فهناك آراء تشير إلى أن العمل اإلعالمي 
الناس  مــع  تواصله  فــي  حتى  صاحبه  يــرافــق 
ـــرغـــم مـــن رغـــبـــة الــصــحــفــي  ـــــك عــلــى ال وذل
بينما  أحيانًا،  الشخصي  اإلنساني  بالتواصل 
بين  يـــحـــّد  خـــط  عـــن  أخـــــرى  آراء  تــتــحــّدث 

التواصل اإلعالمي والتواصل الشخصي.
 مــســألــة احـــتـــرام أخــالقــيــات الــمــهــنــة في 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أثــارهــا ميثاق 

مجلس  أصـــدره  الـــذي  الصحافة  أخــالقــيــات 
البلجيكية  بالعاصمة  الصحافة  أخــالقــيــات 
هــذه  أن  أوًال  الــمــيــثــاق  يـــؤكـــد  بـــروكـــســـيـــل. 
التواصل  مواقع  باستخدام  تتعلق  اإلشكالية 
االجتماعي كمنّصة للتعبير عن الرأي وليس 
باستخدام هذه المواقع كطريقة للبحث عن 

المعلومة.
 ويشير الميثاق في البند الخامس إلى أن 
المجلس أثار أسئلة من قبيل صعوبة التفرقة 
بــيــن حـــيـــاة الــصــحــفــي الــشــخــصــيــة وحــيــاتــه 
العملية، والحفاظ على حرّية المتتبعين في 
مّوجهة  بين  الــمــنــشــورات  وطبيعة  التعليق، 
للعموم وأخرى مّوجهة لمخاطبين خاصين.
المهنة  أخالقيات  إشكالية  ظهرت  وقد   
هذه  أن  البعض،  فيرى  كثيرة،  قضايا  في 
مستويين.  بــيــن  الــفــصــل  تتطلب  اإلشــكــالــيــة 

الشخصية  بالمواقف  يتعلق  األول  المستوى 
للصحفي كمواطن يحّق له التكّلم باألحداث 
ما  وهو  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
المحّددة،  بالقواعد  االلتزام  منه  يتطلب  ال 
من  آرائه  عن  التعبير  حقه  من  يبقى  حيث 
الثاني،  المستوى  أمــا  الــعــام.  الــشــأن  قضايا 
الــمــواضــيــع  فــي  الــصــحــفــي  بــــآراء  يتعلق  فــهــو 
النقاش  بمعنى  خصيًصا،  بالمهنة  المرتبطة 
يتحدث  الــتــي  والــقــضــايــا  الــخــالــص  الــمــهــنــي 
على  المستوى  هــذا  ففي  زمــالئــه.  عن  فيها 
والتوازن  الموضوعية  أن «يحترم  الصحفي 
فـــي آرائـــــــه، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمـــر 
كي  وذلـــك  والــديــنــيــة،  السياسية  بــالــمــواقــف 
تصير المواقع االجتماعية ساحة حرب بين 

فريق وآخر».  
 ويقترح جماعة إدماج موضوع استخدام 

برامج  ضمن  االجتماعية  للمواقع  الصحفي 
تكوين الصحفي المهنية.

إّن  يقولون  المتابعين  مــن  آخــر  وبــعــض   
مواقع  على  أكبر  تصبح  الصحفي  مسؤولية 
التواصل االجتماعي من مسؤوليته في عمله 

الذي يخضع لمراقبة رؤسائه.
الــصــحــفــيــيــن  بــــعــــض  أن  ويـــــــؤكـــــــدون   
يـــعـــتـــبـــرون الـــمـــواقـــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــضـــاًء 
متتبعيهم،  أمـــام  بــطــوالتــهــم  الســتــعــراض 
من  ذلــك  عن  يترتب  قد  لما  مراعاة  دون 
قد  معينة  قضايا  حول  العام  للرأي  تأطير 
فالمشكلة  بــآرائــه.  الصحفي  فيها  ينخرط 
الصحفي  يستطيع  ال  عندما  كــذلــك  تظهر 
الــمــعــلــومــة  نــقــل  فـــي  دوره  بــيــن  ــتــفــريــق  ال
واإلخبار وبين روح «النضال» في منّصات 

االجتماعي. التواصل 

كتب – محمود الحكيم 

العتيبي  الــرحــمــن  عــبــد  الــفــنــان  أكـــد 
نافذة  االجتماعي  التواصل  وســائــل  أن 
ــفــنــان لــنــشــر وتـــرويـــج  ــل مــهــمــة جــــــًدا ل
أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة وأصـــبـــح الغـــنـــى ألي 
فــنــان عــن اســتــخــدام الــســوشــيــال ميديا 

ووسائل التواصل االجتماعي ألنها أيسر 
طــريــقــة وأســرعــهــا وأوســعــهــا انــتــشــاًرا 
تتيح للفنان أن يطرح عليها أعماله بال 
يستطيع  الفنان  أن  إلــى  مشيًرا  مقابل. 
جمهوره  مــع  يــتــواصــل  أن  خــاللــهــا  مــن 
مشدًدا  بــأول  أوًال  ألعماله  يسوق  وأن 
مع  للتواصل  سواء  للفنان  أهميتها  على 

وهو  وخارجها،  قطر  في  العمل  زمالء 
ما يفتح له أفاًقا واسعة من المشاركات 
الــفــنــيــة الــجــديــدة عــبــر هـــذا الــتــواصــل، 
أو مــن خـــالل الــتــواصــل مــع األصــدقــاء 
المختلفة  أعــمــالــه  وطــــرح  والــجــمــهــور 
الــجــديــدة والــقــديــمــة عــلــيــهــم وخــاصــة 
الجديدة والتي يعرف من خاللها مدى 

نجاح العمل وإقبال الجمهور عليه.  
وســيــلــة  أهــــم  إن  الــعــتــيــبــي:  وقـــــال   
مــن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هي 
يستخدم  أنــه  إلــى  مشيًرا  االنستجرام، 
التي  األعمال  كل  طرح  في  االنستجرام 
االنــســتــجــرام  خـــالل  ومـــن  منها  ينتهي 
بوك  والفيس  التويتر  إلى  اإلرســال  يتم 

علي  تختصر  كبيرة  ميزة  وهي  تلقائًيا 
وتساعدني  والــوقــت  الجهد  من  الكثير 
إلى  منوًها  االنتشار  من  أكبر  قدر  على 

أن اعتماده الكلي عليه.
 وأما الواتس آب فأوضح العتيبي أنه 
يستخدمه في التواصل مع المجموعات 
وأهل،  وأصدقاء  فنانين  من  المختلفة 
وأرسل عبره الفيديوهات وغيرها من 
بها  التفاعل  على  أحــرص  الــتــي  األمـــور 

على الواتس آب. 
قــال:  لليوتيوب  اســتــخــدامــه  وحـــول   
لي  بالنسبة  وسيلة  أهــم  اليوتيوب  إن 
طرح  على  الــحــرص  كــل  أحــرص  ألنني 
طرحت  ولقد  عليه  الفنية  أعمالي  كل 
الفنية،  ومشاركاتي  مسرحياتي  عليه 
كل  المشاهدين  عــدد  أتــابــع  أن  وأحـــب 
شهر مرة ألعرف مدى إقبال الجمهور 

على العمل. 
 وأمـــــــا اســــتــــخــــدامــــه لـــلـــفـــيـــس بـــوك 
فـــقـــال: إن الــفــيــس بـــوك مــهــم ولــذلــك 
فـــأنـــا أحـــــرص عــلــى أن أنـــــزل صـــوري 
ــفــنــيــة عــلــيــه  وفـــيـــديـــوهـــات أعـــمـــالـــي ال
الكثير  مع  أتواصل  وبسببه  باستمرار، 
التواصل  أستطيع  ال  الذين  الفنانين  من 

معهم إال عن طريقه.
 وعن السناب شات فذكر العتيبي أنه 
األعمال  عليه  وينزل  كثيًرا  يستخدمه 

المختلفة. والفيديوهات 
وحــــــول اســـتـــخـــدامـــه لــتــويــتــر فــقــال 
تويتر  على  كثيًرا  أدخــل  ال  أنا  العتيبي: 
ولكني قد أعلق على بعض األفكار التي 
تطرح عليه أو األخبار التي تردني من 

خالله.

للفنان  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  تكريم 
فالح فايز

ياموماتو  يــوكــو  الــيــابــانــي  الموسيقار  مــع  سهيم  نــاصــر  الــفــنــان 
لتسجيل سيمفونيته الجديدة لألوركسترا بإذاعة صوت الخليج  

دبي  مهرجان  كواليس  فــي  محمد  إبراهيم  الفنان   
للمسرح الشبابي ٢٠١٥

ضد عيسى الكبيسي مع صابر الرباعي مــعــاً  لنعمل  حملة  فــي  الفنانين  مــن  مجموعة 
السكري

وسائل التواصل االجتماعي وسائل التواصل االجتماعي 
تروج للفن والفنانينتروج للفن والفنانين

أون الينأون الين



ال شك بأن الدراما الخليجية خطت خطوات ناجحة 
الخليج  منطقة  فــي  ونــحــن  األخـــيـــرة،  الــســنــوات  فــي 
للخارج،  وخرجنا  السابق  فــي  عليه  كنا  بما  انطلقنا 
الجمهور  لدى  ومحبوبة  مشاهدة  الدرامية  وأعمالنا 
وحتى  العربي  العالم  في  بل  فحسب  الخليجي  ليس 
بحاجة  نحن  ذلك  ومع  أوروبـــا،  في  المغتربين  لدى 
إلى مساحة من الحرية لكي نبدع أكثر فيما نطرحه 
من مواضيع. فالدراما الخليجية مازالت مكبَّلة،  ألن 
الحاصل في الحياة أكبر بكثير، ويُفترض أن الدراما 
اإلصالح،  الواقع، وتكشف ما يحدث بهدف  تعبر عن 

كما يفعل الجراح عندما يقبض على مشرطه، والكاتب 
لم يأِت إال من هذه البيئة، وهو أدرى بحقائقها، وإذا 
انفتاح،  عملية  إجــراء  من  بد  فال  أنفسنا  تطوير  أردنــا 
حتى تتاح أمام الكاتب طرق عملية متعددة تمكنه من 
أن يستعرض المشكالت ويقدم ما يراه لها من حلول 
بأريحية، وإذا نظرت إلى ما يحدث لألعمال الدرامية 
أثناء تصويرها فستجد أنه ليس هناك تغيير حقيقي 
لمواقع التصوير، بمعنى أننا ندور في حلقة مفرغة، 
فنحن نحتاج إلى آفاق جديدة وموضوعات مختلفة. 
فالدراما تحتاج  إلى الحرية السلمية والتي نهدف منها 

االلتزام  بداخلنا  فنحن  والنصح،  واإلرشـــاد  اإلصــالح 
ومسؤولية لما نقدمه من قضايا تهم المجتمع، فمن 
خالل النقد الهادف المرسل بالحب والتسامح والنية 
وال  الــهــدام،  النقد  ولــيــس  مجتمعنا  سنبني  الصافية 
أنكر أن هناك بعض األعمال التي قدمت أعماالً عرت 
نماذج  تــقــدم  ولــم  سيئة،  بنماذج  وقدمته  المجتمع 
البد  لذلك  المشاهد،  منها  يستفيد  ومضيئة  فعالة 
علينا كفنانين أن نبتعد عن الدراما التي تقدم إشارات 
سلبية للمجتمع، ومسؤوليتنا تحتم علينا الحرص على  
تقديم أعمال صالحة للعرض بكل جوانبها ونبتعد كل 

البعد عن األعمال المتواضعة، فالعمل الدرامي إذا لم 
يقدم رسالته أو هدفه بالشكل المطلوب فال يعد عمالً 
فنياً ناجحاً، ألنه قدم عمالً دون رسالة واضحة منه، 
فيمر مرور الكرام، لذا ينبغي على كل منتج أو مخرج 
للمشاهد  العمل  عــرض  مــن  هــدف  تحديد  كــاتــب  أو 
لكي يستفيد المتلقي ويأخذ النصح واإلرشاد، فهناك 
من  سقطت  ضخمة  مــوازنــات  عليها  صرفت  أعمال 
أو  أهدافها  تقدم  أن  تستطع  لم  ألنها  الجمهور  عيون 
رسالتها بالشكل الصحيح، فأصيب المشاهد بالتشتت 

والضياع من متابعة أحداث العمل.

رام  قـــــصـــــر  شـــــهـــــد 
حـــفـــل  ــــثــــقــــافــــي  ال اهللا 
تـــوزيـــع «جـــائـــزة دولـــة 
الــتــقــديــريــة»  فلسطين 
واآلداب  الـــفـــنـــون  فــــي 
والــــعــــلــــوم اإلنـــســـانـــيـــة، 
والـــــــتـــــــي عـــــــــــادت إلـــــى 
الـــــحـــــيـــــاة بــــعــــد غـــيـــاب 
١٤عــــاًمــــا، وقـــد تـــرأس 
لـــجـــنـــة هــــــذه الــــــــدورة 
ــكــاتــب يــحــيــى يــخــلــف  ال

األسبق. الثقافة  وزير 
وأعـــــــــــــلـــــــــــــن بـــــــيـــــــان 
الــلــجــنــة فــــوز «الــثــالثــي 
جـــــــــبـــــــــران» بــــجــــائــــزة 
ــتــقــديــريــة  فــلــســطــيــن ال
فـــرع الــفــنــون «تــقــديــًرا 
ألســــلــــوبــــهــــم الــمــتــمــيــز 
فـــي الـــعـــزف الــجــمــاعــي 
ــــــذي  عـــلـــى الـــــعـــــود، وال
ـــيـــن األصــــالــــة  يـــجـــمـــع ب
امتزاج  في  والمعاصرة 
فــــنــــي مــــتــــنــــاغــــم بـــيـــن 
الـــمـــوســـيـــقـــى والـــشـــعـــر، 
والمعنى  الصوت  وبين 
فيها  يّتحد  تركيبة  في 
الــنــغــم الــشــرقــي وإيــقــاع 
الـــــتـــــحـــــديـــــث الــــغــــربــــي 
يحمل  مــا  الـــعـــود،  عــلــى 
إلــــــــى الـــــعـــــالـــــم صــــــورة 
بــهــّيــة لـــإلبـــداع الــعــربــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وشــغــفــه 
ـــــــي بــــالــــحــــب  ـــــــســـــــان اإلن
ــــســــالم»؛  والـــحـــريـــة وال
ـــا مـــؤخـــًرا  والـــــــذي أحـــي
بوردو  مدينة  في  حفالً 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أهــــداهــــا 
لــضــحــايــا اإلرهـــــاب في 
بـــــــاريـــــــس وبـــــــيـــــــروت، 
وكــــــــــذلــــــــــك لــــــشــــــهــــــداء 

فلسطين.

«الثالثي جبران» 
بين الفائزين 

بتقديرية اآلداب 
والفنون الفلسطينية
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أبيات قطرية

سنة تمضي على شهِر الحداِد
وعريُن الُعـرِب مأًوى للفساِد

وحراُب البغي تُرمى في فؤادي

ِحرُت في أمري وفي أمِر بالدي

ڈڈڈڈ
يا بني أّمي وأبنـاَء البـالِد

يا شيوَخ الوعِظ أرباَب الرشاِد

هل نعيُش الدهَر في ثوِب السواِد

نشتكي الظـلَم إلى رِبّ العباِد؟

ڈڈڈڈ

ِحيرتي طارت وأدركُت ُمرادي

وقفزت اليوَم من نومي أنادي

شعبَي الحُرّ سيودي باألعادي

(عاصُف الفتِح) مثـاٌل للجهاِد

ڈڈڈڈ

ـتي ُهّبي فقد طـاَل التمادي أَمّ

وانفضي العاَر وأكواَم الرماِد

واجعلي إسرائيَل في كِلّ النوادي

قصًة كانت .. وزالت من بالدي

الطريق

الدراما الخليجية مكبلة
بأقالم بأقالم 
بقلم : غازي حسينالمبدعينالمبدعين

قصيد للشاعر الدكتور حجر البنعلي

المركز الشبابي للهواة يستعد لـ «درب الساعي»المركز الشبابي للهواة يستعد لـ «درب الساعي»

كتب – محمود الحكيم

ســجــلــت إذاعــــة صـــوت الـــريـــان أغــنــيــة وطنية 
جــديــدة بــعــنــوان « عــيــدي يــا دارنــــا « للمطرب 
إبراهيم علي ، وقد صرح إبراهيم علي للبيرق 
ــــذاع فـــي احـــتـــفـــاالت الــيــوم  أن األغــنــيــة ســــوف ت

الوطني .
وقـــال عــلــي إنـــا حــريــص عــلــى أن أشــــارك في 
احتفاالت اليوم الوطني بأغان تعبر عن مشاعري 

تجاه وطني وتعكس معاني االنتماء والوالء له .
كــنــوزا  يــضــم  الشعبي  الــفــن  أن  عــلــي  وأوضــــح 
غني  القديم  الغنائي  التراث  وأن  وإبداعية  فنية 
جدا باإلبداعات ومن يبحث فيه يستخرج كنوزا 

مشكورة  الــريــان  صــوت  وإذاعــــة  مدهشة  فنية 
فهي  الجانب  هــذا  فــي  تبذله  الـــذي  الجهد  على 
ـــراث الــقــديــم وإعـــــادة  ـــت تـــحـــرص عــلــى إحـــيـــاء ال
العصر  تطور  مع  يتناسب  بما  للجمهور  تقديمه 
والــذائــقــة .مــشــيــرا إلـــى أن إذاعــــة صـــوت الــريــان 
تحتفي بــالــتــراث على وجــه الــعــمــوم ســـواء أكــان 
فتسمع  لذلك  عربيا  أو  خليجيا  أو  محليا  تراثا 
عبر أثيرها صباحا صوت فيروز يصدح بأجمل 
األغاني وفي الظهيرة يقدمون لك أغاني الفنان 
عبد الحليم حافظ وغيره من العمالقة كما أنك 
تسمع فيها أغاني محمد رشدي ونجاة الصغيرة 
وجه  على  العربية  الفنية  باألصالة  تحتفي  فهي 

العموم .

«عيدي يا دارنا» أغنية وطنية 
جديدة إلذاعة صوت الريان

الــفــنــان  كـــشـــف  الدوحة-البيرق: 
خــلــيــفــة الـــعـــبـــيـــدلـــي عـــضـــو الــمــجــلــس 
التنفيذي للمركز الشبابي للهوايات أن 
مجموعة  إلقامة  حالياً  يستعد  المركز 
النظرية  والــمــحــاضــرات  الـــــورش  مــن 
والـــعـــمـــلـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة لـــالســـتـــعـــداد 
للمشاركة في فعاليات «درب الساعي»، 
خاصة  تصريحات  في  العبيدلي  وقــال 
أيضاً  يستعد  الــمــركــز  إن  لـــ «الــبــيــرق» 
مع  للتصوير  مــســابــقــات  فــي  لــلــدخــول 

فــنــدق الــمــاريــوت، وعـــدد مــن الهيئات 
الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــــــرى، مـــــؤكـــــداً عــلــى 
التي  واألنــشــطــة  ــــــدورات  ال مــعــظــم  أن 
ســيــقــدمــهــا الــمــركــز ســتــكــون عــلــى يد 
فنانين قطريين تم استقطابهم خالل 
الفترة األخيرة لالستفادة من خبراتهم 

في فن التصوير.
خالل  الــمــركــز  أن  العبيدلي  وأشـــار 
الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات مع 
الشباب المنتسبين، لدراسة احتياجاتهم 

ومتطلباتهم، والعمل على بلورتها على 
أرض الواقع، والبحث في كيفية ترجمة 
أن  حيث  الــواقــع،  ارض  على  افكارهم 
الـــهـــدف مـــن الــمــركــز هـــو اســتــقــطــاب 
الشباب الهواة، والذي عاني مؤخرا من 
منصب  التركيز  كــان  حيث  التجاهل، 
بشكل أكبر على المحترفين، موضحا 
هذا  في  كبيرا  شوطا  قطع  المركز  أن 
بالشباب،  يتعلق  فيما  خــاصــة  الــصــدد 
الـــرؤيـــة  تــحــقــيــق  إلــــى  الــطــريــق  أن  إال 

والهدف من المركز يحتاج إلى المزيد 
االحتياجات  على  والتركيز  العمل  من 

الحقيقية للشباب.
الشبابي  لمركز  أن  بالذكر  ٣جدير 
لــلــهــوايــات هــو نــتــاج دمـــج ٣ جمعيات، 
والتي تأتي ضمن المبادرات والخطط 

خاللها  من  الشباب  وزارة  تهدف  التي 
إلى تمكين الشباب القطريين من إدارة 
شابة  قيادات  وخلق  الشبابية،  المراكز 
بنسبة ١٠٠ في المئة، فضال عن عرض 
في  والمساعدة  وإبداعاتهم،  مواهبهم 
لدعم  الــــوزارة  استراتيجية  استعراض 
وتحسين  الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز  أنــشــطــة 

قدراتها.

إخفاق ويليس بأول 
مسرحية له في برودواي

في  النقاد  إعــجــاب  إثـــارة  فــي  ويليس  بـــروس  الممثل  أخفق 
عن  والمقتبسة  بـــرودواي  فــي  المعروضة  «بـــؤس»   مسرحية 
هوليوود  نجم  أداء  نقاد  ووصــف  كينغ.  ستيفن  الكاتب  روايـــة 
األمريكي بأنه «ممل إلى حد قاتل» و»بداية غير مدروسة بشكل 
المسرحية،  أن  من  النقاد كذلك  وشكا  في بـــرودواي».  مــروع 
التي تبلغ مدة عرضها ٩٠ دقيقة، افتقرت إلى اإلثارة التي تميز 
بها الكتاب أو الفيلم المقتبس عنها الحائز على جائزة أوسكار 
عام ١٩٩٠، وقالت صحيفة نيويورك تايمز واصفة المسرحية 
«رغـــم اســتــنــادهــا إلـــى أكــثــر روايــــات ستيفن كينغ رعــبــا، فلن 
تصيبك مسرحية (بؤس) بالرعب. أعدك بذلك». وتابعت «هذا 
االفتقار إلى اإلثــارة ربما ال يغضب رواد المسرح الذين اشتروا 
تذاكرهم ليروا فقط بطل أفالم الحركة في الحقيقة»، وانتقد 
استخدام  الفنية،  باألخبار  المعني  هوليوود»،  «ديدالين  موقع 
العروض  في  النصوص  لتلقينه  أذن  سماعة  األمريكي  الممثل 
بشدة،  ويليس  أداء  برس  أسوشيتد  وكالة  وانتقدت  التمهيدية. 
قائلة «الجميع يبذلون قصارى جهدهم هنا إال شخص واحد، 
في  التذاكر».  أسعار  ارتفاع  في  سببا  كــان  الــذي  الشخص  وهــو 
المقابل، القت النجمة لوري ميتكالف، ممثلة فيلمي «نظرية 
مجلة  ووصــفــت  كبيرة،  إشـــادة  و»روزيــــن»  الكبير»  االنفجار 

«فاريتي» أداء ميتكالف بأنه «مذهل».
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